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Memórias e Estudos do Museu Zoológlco da Universidade de Coimbri

Os trabalhos publicados nas aMemórjas e Estndos tìoMuseuZoológicotÌaUni'
versid.acle de Coimbran constituïrõo as seguintes séries :

I. Zoologia sistemá,tica.
II. Biologia e Parasitologia anímal'

[I. Ânatonia comparada e Histologia.
fV. Embriologia o Teraüologin.
\t. Silosofia zooJógica.

Qualquer assunto que nã,o consto tlas Séries mencionadas, poderá setpublicatlo
sob tÌesignaçã,o espeoinl (Biograffas' Viagens, Bibliografias, Relatórios, etc.).

Os esturÌos sôbro a fauna cle Portugal e das Colónias poÌtugneses' constituïrão
particuÌer objecto tìa f.a Sério.

As conclusões cle trabalhos interessando particularmente à zoologia económica

e Parasitoiogiar ocuparão de preferência e If.s Série.

Segundo a sna índole e intêiêssê especíaÌ' as Memórias serão pubìicadas êm por'
tuguês ou em lingua esìrangeira.

Os diversos estucìos constituirão sempre objecto de fasciculos ou volumes espe'

cieis ala Publicaçào.
Nas (IfemóÌias e Estudos clo Museu Zoológico tla Universidade cÌe Coimblar, po'

derão ser publicatlos trabalhos realizados independentemente do Museu, tlesde qne

estês concorram para o tlesenvoÌvimênto superior o !rogresso das soiências Naturais
e particularmente parã o couhecimento da Fauna de Portugal ou tlas Colónias Por'
tuguesas.

Illuseu Zoológicri da Universidaclo cte[Coimbra, Janeiro de 192{.

Â DrRECçÃO.

Mémoires et ütude$ du Muséum Zoologique de I'Univetsitr4 de Coimbra

Les trava.x puÌrliés clans ìes <Mémoires et Ét*clos d.rÌ trIuséum Zoologique clo

l'üuiversité cÌe Coimbra, Íoront I'objet tles Séries suivantes:

Í. Zo ologie sYstématique.
II. BioÌogie et Parasitologie animale.

IlL Anatomie comparée et Histologie'
IY. Embriotogis êt Tératologio
Y. PhilosopÌrie zoologique'

Tout artre sujet sera publié sous tìésìgna,tion spéciaÌe' (Biograpìries' Voyages'

Bibliographios, RapPorts' etc.).
Les études sur la trlatue du Portugat et des Colonies portugaises, feront l'objet

particulier de 1a I.re série'
Les conclusions de travaux intéréssant spécialement à la zoologie économique

of à la parasitologie, feront l'objet do la II.mo Série'
Les nÍémoires et Études seront publiés enportugais ou en autre idiome euivant

leur intérêô Particulier.
ï,es différentes étudos feront toqiours l'objet de fascicules ou solutnes indépen'

drnt de Ia Publication'
Tous les tÌâvaux intéressant at progrès des études snpérieures de zoologie et

particulièrement à Ie Faune du Portugal ou tles Colonies portugaises, pomont être
publiés dans les r\Iomoires et litudes du Muséum Zoologique de Ì'ÜniÌersité de Coim-
brar quoiqu'ils ne soient pas réalisés dans Ìe Musém.

lluséum ZooÌogique de Ì'Université de Coimbra. Jcnvier 192,!.

LÂ DÌRNCTJON.
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t,epidriptoro$ de Portugal

,. t. *o"rrro*

INTRoDUÇÃo

Os Lepíílópteros ile portugal vôm sendo, clesde hri muito,
coleccionados e estudados por um diminrito mas selecto grupo
de naturalistas. Muitos dos trabarhos realizados, parüicular-
mente pelos naturalisüas portugueses, não chegaram porém a
ser publicados ou a servir de objecto de qualquer esüudo
conhecido, facüo êste que torna diÍicil apreciar o verdadeiro
valor do material coligido até hoje, para conhecimeuto dêsüa
tõo interessante ordem d.a Fauna entomológica lusitona. pqr
ouüro lado, entre as memórias pubÌicadas e de que dou conhe-
cimento na nota bibliográfica que acompanha ôste ürabalho,
raras são aquelas quo vão além do estudo da clisüribuïçã,o
eorográfica das espécies de que so ocupam, encontrando-se
contudo nas memórias de Mlroso Sluros e C.olvnroo Mnlrnns,
valiosas observações sôbre a biologia de muitas das fomas
citadas, uoüas que imprimem a estes trabalhos, particular
interêsse. Pela minha parte foi também hrí bastantes anos
que iniciei, primeiro em fnglaterra, meu país natal, depois em
Portugal, o estudo d,os Lepid,ógtteroe, conjuntamonte com o da
paleonüologia, consagrando a um& e outra destas soiências
os raros ócios das minhas ocupagões. percorri grande parte
do País, parüicularmente o norte, realizando um grande nú_
nero de exeursões e ooliginclo por üôda a parte o copioro
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material de estudo que vai servir-me para a' elúoração dêste

trabalho.
Limito-me por enquânto ao estudo do grupo das Rhopa'

loceras que a-par-de algumas das espócies mais caracteristicas

e interessantes da fauna luóitânica, êncerra outras, cujo es-

tudo, sob o ponto de vista esonómico-agrícola, muito poderá

também inteïessar, visto tratar.se de formas bem conhecidas

como uocivas a várias plantas cultivatlas'

Com a publit,ação dêste estudo não tenho em vista mais

do que juntar à lista das meurórias existentes sôbre a fauua

lepiclopterológica de Portugal, uma nova contribu'ição que

pelo seu carácter descritivo, possa, servir particularmente

Aog naturalistas vindouros, auxiliando-os nos seus esiudos

sôbro a cldssificação das Rhopaloceras da f'auna portuguesa.

Direi ainda que, tanto pela actividade clesenvolvida nas nume-

rosas explorações realizadas como pelo estuilo minucioso a que

procedi das diferentes espécies, procurei quanto possível tornar

precisas as minhas descrições e circunstanciadas as noüas

que as acompanham. com a publicação também das figuras

desenhailas do natural e em tamanho natural representando

qüáili tôdas as ospécies descriptas, julgo tornar mais eces'

siveÌ o meu trabalho.

Ns ordenagão dêste estudo segui quási sempre a obra

magistral de Sp*2. É-me grato, e com prazer cumpro êsüe

dever, agradecer aos ilustres naturalistas A' F' DE SEÂBRÂ,

do Museu rla Universidade de Coirnbra, Dn' Aucusro NoBRE

e JOSÉ BruGÀ, respectivamenüe Director e Naturalista do.

Museu da Universidade do Pôrto, as facilidacles quo me

deram para, repetidas vezes, consultar as colecções dos

'Mugeus a seu cargo e também ao meu amigo Truorno Gox'

qALVES quo me consentiu o exame da sua interessante colec-

ção. De um modo muito especial, desejo manifestar a minha

grôtidão ao meu devotado amigo, o ilusüre naturalista Jostô

MlxrutlNo connÊl DE BABBOB, pelo desvelado ooncurso gu.ô
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Lepidóltteroc ifu. Pmtugal por J. I,. lV'uttieuz

ns presüon. Sinceramenüè conÍ'esso que êle é um pouoo res-
ponsóvel da aventura e que me lanio, porquê ,"il o, ,"o,
consolhos.e as suas amigôvóis iusüigações, talvez me nõo
abalangosee a êsüe comeüimenüo.

.. .1 .. :

Maüosinhos, 1928.
.)
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IJEGTNDÀ DÂ X'IGÚBT.

Â,' Âpice. - B. Baee. - A.'. ahgulo posü€-

rior.-À8, Àngulo exterior.-CD. Célula
discoiatel. - C, Oaudr. - Ac Angulo anal.

-mo Maigom cost&l -Sc Subcosüal.-n.
Nervura pediana,-1-1O Nervuras. - ns
Margem eÌberior, - n d Mtrgem interior.



RI{OPALOCTìRA

Fanrílla PAPILIONID.€

Geuus PAPIúIO L.

Srb-Èonuõ PÂPILIO s. s.

!'ig. 1. :

Papilio machaon L.

Ásas anteriores amarelas, nervuras pretas sendo a pri-
meira menos nítida I quatro manchas negras na margem cos-
tal : base polvilhada de preto; uma faixa marginal igualmente
preta com oiüo mauchas amarelas mais ou menos semi-Ìu-
nares, a parte central da faixa, amarelada, e â margem exterior
amarela. Asas posteriores amarelas I na parte exterior, uma
faixa proba com a parbe central azulada e estendendo-se às
vezes da margom exterior até quási ao centro da ása onde
se onconüra um cresconte preüo I sois uranchas amarelas
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ecompanhando a margem exterior e sôbre o ângulo &nal, Ìtma
outra manoha ciroular, vermelha, azulada por cime e com uma
linha preta em quási toda a voltaï margem exterior ama_
rela, cauda preta, com a ma,rgem anal amarela.

Pela face inferior as d,sas têm mai; ou msnos as mesmas
manchas protas, mas bastante mais claras: entre as noi.vuras
dois, três, quatro e,cinco rìa ósa posterior notam-se três
manchas vormelhas àlém de uma outra situada no ângulo
erterior. Corpo amarelo, preto por cima.

Esta espécie é muito variável no tom do amarelo, ora
muiüo carregado, orá bastante claro. possuo um exemplar om
que as manchas vermelhas da fa'ee inferior, na ása posüerior,
se mostram basôante vivas na face superior, e outro no qual
a meia lua oreta do centro da rísa inforior ó formada por
duas riscas pretas, sendo amarela no centro.

as lagartas vivem solitárias e alimenüam-se, noB arrabaldes
do Porto, ds Umbeliferas, principalmente de penicuÌ,um uul-
gara (Funr:ho) e Arrudo

Localíd,ttd,e: Em quási todo o país. Bastonte comum. -Margo a Outubro.

Sub.gobqs COËtrODDSüUS Eresr.

Papilio (Cosmodesmus) podalirius L.

Nã,o observei ainda nenhum exemplar <Ìa forma
gido em Portugal. C. Mnunrs, menciona apena,s
dópteros de S. Fiol. 4).

üípica coli-
um. (I-repi-
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f;epid,ópteros ile Portugal por J. T. Wattison

Fig. 2.

Papili0 (Cosmodesmus) podalirius L.
var. feisthameli Dup.

Ása. a*rr"Ias esbranquiçadas, as anteriores atravessadas
por seis faixas prefas duas das quais chegando só até ao
meio, e uma faixa preta na margem exteriorl as posteriores
tendo na, margem extelior uma faixa larga com seis manchas,
quatro azuis e duas amareÌas, uma faixa preta no meio e um&
na maïgem interior, dividida em duas por u?na risca amarola.
próximo- do ângulo anal, nota-se uma ;"1"; ;*"h;;--;;
menos oval, sombreada de az:ul e bordada por cima de vermelho
vivo I cauda comprida, preta, com a extremidade amarela.
thorax e abdomei amarelos, pretos po.' 

"i-u,-u ";^;;;;Jpinüas pretas, laterais.
A lagarta alimenta-se d.e Prunus s1tinosa (J. T. W.), Cra-

tegus o Almondro I oncontram-se muitos oxomplares na mesma
árvore.

Local,idade: Todo o Pais, bastante comum. Fevereiro-
-Outubro e por vezes até Novembro.

ab. míegii Mrpc.
Apareoe principalmente na primavera ; Feveroiro-Maio.



lJIemórias e Eúudos do Museu Zoológico

A margem interior da ása posterior, é completamente pretâ e

a matrcha, a,nal, mostra tendência a reduzir-so; no seu aspeoto
geral, ó mais escura

Yoa juntamente com a variedade feisthaneld Dup. mos-
trando-se contudo muito mais rara.

Geuus TILIÏS F.

Fig. 3.

Thaïs rumina L.

Árar amarelo claro I as anteriores pretas na base com
cinco manchas desta mesm& côr estendendo-se desde a mar-
gem cosbal até à nervura rnódia, a primeira, terceira e quinta,
com pintas vermelhas; uma borda denticuìada preta, lunulas
amarolas seguidas poï uma borda interior preta; entre esta
outra e a quinta mancha costal, nota-se uma cólula trauspa-
rente, ropresentàda no desenho com pontuado I nervuras pretas;
base preta e alSuma; manchas pretas entre a nervura média e a

margom interior. Asas posteriores com borda prota, e cinco
pintas vermelhas I base preta e algumas manchas dosta mesma
Õôr no meiol uma pinta vermelha na margem costal. Cabeça,
thorax e abdomen, protos, notando-se algumas pintas vèrme-
lhas o amarelas no abdomen.

Varia muito nas pintas vermelhas da ása anterior tanto
no tamanho como em número.

Nunca encontrei a Iagarta, que segÌrndo C. Mu^rlnrs vive
na Ãrístolochia longa. - Maio e .Tunho.

Localídade: Tapada da Ajuda (U. C.) (r) Castelo Novo,

(t) Os números inscritog nas d.escrigõeg referem-ge aos ala lista biblio-
gráfica e as iuiciaie referem.go às colecgões conaultadas. .



Le\tidópteros de Portwal por J. T. Iú'attisorr,

Lousã, proximidades de S. X'ieÌ (4) Guimarães, (7) Torres
Yedras, Yale cle Rosal (C. MoNons, 10); Arredores'de Setúbal
(P. Vrorr,r,nDENr, õ); Cintra (8, Rornscnrr,o); Iúaüosinhos,
Valongo, Pedras SaÌgadas, S. Martinho d'Anta, Pampilhosa,
Coimbra, Pombal (J. T. lM.); Matosinhos (T. G.).-Março,
Abril e Maio.

ab. tristís OeBnrn. Sem pintas vermelhas nas ásas ante-
riores e a parte amarela reduzida. dando-lhe portanto, um
aspecüo geral mais escuro.

Localid,ade: S. FieI (C. Mnwlns, 13); S. Marbinho d'Anta,
Matosinhos, (J. T. 'W.).

ab, canteneri S'ren. O ftrndo amarelo muito escuro, por
vezos alaraniado.

Localíilade: S. Fiel (C. Moroas, 13).
Possuo uma aberração entre o tipo e a ab. canteneri.
LocalíìIad,e: Leça da Palmeira, (J. T. W,).

Famílla PlERID.€
Genus ÀPORIA lÌnr.

Fig. 4.

Aporia cratagi L.

Asas brancas, semi-transparontes, com neïvuras pretas ter.
minando às vezes, por manchas triangulares na margem exte-
rior; frarrja nula. Cabeça thorax e abdómen, pretos.

As lagartas encoutram-se na Crataegus e árvores de fruto.
Localiclade: Mação (Beira Baixa) pedras Salgadas, e Gerês,

Oomum om Maio (J. T. W.).
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Genus PIERIS Scsnr'

Fig. 5.

Pieris brassica L.

Ásas brancas, baso sombreada I mancha apical das ante-
riores, preta ; a g com duas pintas quási redondas o uma
pequene mancha quási triangular, na margem interior; o S

tendo apenas a mancha apical preta. Nas ásas posteriores
existe uma pinta preta na margem costal, I " g. Pela faco

inferior, os dois sexos são mais ou menos iguais, a ása a.nte-

rior tem duas pintas pretas, o ápice é amarolo e a base som-
breadal a posi:erior Gom o fuudo amarelo, polvilhado de preto
e umâ, linha, amarelo vivo, na margem costal.

I-ragarta. Encontra-se nos jardins, ltortas e campos, ali-
menta-se de quási todas as plantas baixas o danifica muito
as plantações.

Loecilidade: Disseminada por quási todo o País durante
todos os meses, inclusivamonte no inverno.

I
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LeltíiÌógtteros de P.ortugal ltor J, 7', Wattüon
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Fig' 6.

Pieris rapa L.

Ásas brancas com duas pintas cinzenüo-escuro na parte
central das anteriores na I e uma no 3; mancha apical,

cinzento-escurol base sombreaclal na Ç nota-se uma mancha

alongada na margem interior e uma pinta escura na margem

costal das ásas posteriores. Pela face inferior, as ásas ante'
riores têm duas pintas cinzentas, e o ápice é amarelo muiüo

claro; posteriores igualmente amarelo muito claro.
Lagarta: Enconüra se nas condições cla espócie precedente.

Locctlid&de: Disseminada por todo o país durante os mêses

de Janeiro a Dezembro; muito comum.

Espécie muito variável em dimensões e colorido nobando-se

indivíduos quási todos brancos (.ab. immacula'ta), outros am&-

rolados (ab. f,aaida).

Fig. 7.

Pieris napi L.

Asas brancâ,s; 11â parte central das anteriores, notam-se
duas pintas pretas na Q e uma no siÍ; á,pice preto; nervura,s
terminando na, Ìnargem exterior, por manchas pretas mais ou
rÌenos triangulares. Asas posteriores com nm& pinüa na mar-
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gem costal, a base sombreada de preto oìr cillzentor na ?.
Peìa face inferior, as ásas anteriores têm duas pintas pretas na
parte centraÌ e o ápice é levemente amarelado I as posteriores
são amarela,s, pol vezes quási brancas e as rÌervuras guaÌne-
cidas com linhas cinzentas-esverdeadas. Varia muito pas su&s
características.

Lagarta: Nos jarilins, horl,as e cemposl alimenta-se de
quási todas as plantas baixas.

Localidad,e: Em quási todo o País, mas em geral mais
rara do que as duas espécios antecsdentes. Fovereiro a No-
vembro.

ab. hnmaczlaúo STR.END; sem pintas nas ásas anteriores e om
ìugar da mancha apical, listas pouco distintas.

Localidade: Nos mesmos logares que o tipo.-Fevereiro,
.Março e Abril.

Yar. napaea F.sv. As pintas mais escuras e maiores.
Encontra-se no verão, nos mesmos logares que o tipo.

Genus LEüCOCHÍ,Oii Rôsen.

Fig. I

Leucochloë daplidice L.

Ásas brancas I as anteriores com uma grande mancha apicaÌ
preta ou cinzenta; quatro pontos brancos ligados com a ma,r-
gem exterior por quatro linhas da mesma côr, uma mancha
escura na extremidade da célula discoidal, uma fiuta escura
entre a primoira e segunda nervur&s; as posüeriores, com uma
faixa escura interceptada de branco na margem exterior e

uma pinta na margem costal. O g apresenta aponas a
menoha apical e a pinte discoidal. Pela face inferior, as á,sas

antoriores apresentam &s mesm&s menches gue nB faoe supe-
rior, m&s esyerdeedôs. Ásas posteriores, verde amarel;do



Lepi.clópteros cle Portugal por J. T. Watti.son

eom uma faixa branca irregular atravessando'as desde a. mar'
gem costal até à margem iuterior, três piutas brancas n&

parte basal e quatro pintas igualmeuto brancas nâ margem

exterior. O desenho da face inferior das ásas posterioros
nota,-se pela face superior.

Lagarta: Segundo lrlwq alipenta-so de Crucíferas e Rese'

dd.ceas.

Localidad,c: Comum em quási toilo o País, desde Março
a Setembro; campos o montes.

\ar. beltídice O.:belemíd,a Hsx. Muito mais corada de

verde escuro na face inferior das ásas posteriores.
Loca,lidad,e: Coimbra (U. C.); S. Fiel (C. Mnuol:s, 13);.

Pousada, P. Sàìgadas, Sobrado de Paiva, Pampilhosa (J. T.
W.).-Fevereiro a Maio.

Genns EUCIILOE'IInr,.

. I'ig, 9.

Euchloë belemia Esp. : glauce Fnn.

Ára* brancas; base prota; as antoriores com a mancha
apical preta com pintas brancas, uma pint,a discoidal preta
e & margem costal, raiada de preto I as posteriores brancas,
mostrando o desenho da face inferior formado por faixas
brancas, prateadas, sôbre fundo vorcle. Pela face inferior, as
ásas anteriores apresentam a pinta discoidal preta, a margem
costaÌ raiada de preto e a mancha apical, verde com riscas
brancas prateadas o paraìelas à margem exterior.

Localid,ade: Coimbra (U. C.) margens do .sailo junto a
S. Catarina. Bastante rara. Abril e Maio (Vrotll,EDENr, 5);
margem da Ocreza. Rara. Fevereiro e }4-arço (C. Mnxnns, 1B).

\ar. glauce Hss.: Maiores dimensões; ápice e pinta dis-
coidal, de côr cinzenta em logar de pretal faco inferior, de um
verdo muito amarelado.
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Localid,ad,e: Coimbra (U. C.); Margens da Ocreza (C.
Muxnos, 13).

Fig. 10.

Euchloë belia Cr. : crâfiori Brr,n,

Ásas brancas, base preta; as anteriores com a mancha
apical preta com pintas 'brancas; pinla discoidal preüa, mar-
gem costal ponteada de preto; as posteriores brancas, ven-
do-se através o desenho da face inferiorl base preta. A face
inferior das ásas anteriores, apresenta a pinta discoidal preta
com o contro branco e o ápice verde com pintas prateadas;
as posteriores, verdos com pintas também prateadas.

Voa nos campos e prados.

Localidacle: Bragança (II. C.); S. Fiel (C. Mouons, 4);
S. Diogo (Vrnrr,unonur, 6); Yizela, P. Salgadas, pampilhosa,
Coimbra, Sorra da Estrella (J. T. W.).

Yar. aasonia Hsì(. :belía Esv. Um pouco maior do que
o tipo. As pintas das ásas posteriores, na face inferi'or,
brancas em vez de prateadas.

Localidade: Castelejo e Porüas de Rodão, em Maio (C.
MnNnEsr 4); Sobrado de Paiva, Abrantes (T. G.); Sobrado do
Paiva, Serra da Esürella, P. Saìgadas. -Maio e Junho (J.
T. \Y.).



Lepid,tipteros ile Portugal, por J. T. Wattisort

Fig. 11.

Euchloë tagis Hux.

Esta espécie é muito semelhante àt betia mas a mancha
apical da face inferior das ásas anteriores e o fundo das pos-
teriores são de sôr amareta, esvordoada em contraste com os

d'aquela espécie que são verde escuro, e as pintas brancas e

não prateadas.
Locq,lid,qde: Muito abundante nas Serras da Arrábida e

S. I-.,uís; Margens do Sado (S. Catarina). - Março e Abril
(Vrnrr,r,nonrr, 6).

Genus ÂNIHOCHABIS B.

Fig. 12.

Anthocharis cardamines L.

Ásas brancas; as anteriores, no $ com a mancha apical
alaranjada estendendo-se àlem da pinta discoidal,,que é preta;
base preta; ásas posteriores brancas mostrando o desenho da
face inferior. A face inferior das á,sas anteriores ó semelhante
à face superior mas a mancha apical é cinzonto claro em vez
de preto I ásas posteriores brancas salpicadas de vercle. g se-

melhante ao á, não apresentando porém a côr de laranja nas
ásas anteriores e o preto da mancha apicaÌ um pouco mais
largo.

Õ

ll
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Localidade: Coimbra (U. C.) N. S. de Orada (perto de
S. Vicente da Beira), Mata do Fundão, Cintra, Gerês (C.
Mnrors, 4, L0, 1õ,); Quinta da Comenda e da Conceição,
Arrábida (Vrnn r.ronxr, 6) ; Cintra (RornscrrÍ,o, 8); Matosinhos
(T. C.); P. Salgadas,,Coimbra (J. T. W.). Março, Abrit e Maio.

Anthocharie euphenoidos Sron. - eupheno Esp.:
calleuphenia Burr,.

Ásas do J amarelas, base preta; as anteriores com uma
grande mancha apical côr de laranja estendendo-se até à
pinta discoidal; uma mancha cinzento alaranjaclo no ápice e
uma cinta da mesma côr atravessando a ása quósi cleìcle o
meio da ma,ïgem oostaÌ aüé á segunda nervura na, ma,rgem
exteriorl ásas posteriores mostrando o desenho da face infe-
rior. Pela face . inÍerior, as ásas anteriores são amarelas
esbranquiçadas e noüa-se a mancha alaranjada como na face
superior mas não a cinta cinzenta o o ápice é amarelo; as pos-
teriores da mesma côr das anteriores mas com manchas acin-
zentadas irregulares.

g Asas brancas, base preüa1 pinta discoidal preta, mancha
apical cinzenta tlm pouco alaranjada. Pela face inferior das
q,nteriores, brancas com a mancha apical amarelal as poste-
riores semelhantes às do J.

Lagarta: Alimenta-se de várias Crucíferas.

Localidade: Guarda, Pinhel, Coimbra (U. C.); Serra da
Arrríbida (Vrurr,r,nnnxr, õ); Pinhão, Bégua (J. T. W.). -Abril.
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Lqidópt ns dc Poútryal por J. T. Waúticon

Genus GONEPTEBIX Luecs.

Fig. Ia.

Gonepteryx rhamni Lr.

-. Á:ur côr de enxofrê, no ó; as anteriores com uma pintadiscoidal pequena, côr de laranja, algumas ouüras muiüo
pequenas também e da mesma côr na hergem cosüal e outras
1i"d". :3 ma,rgem exterior; as posteriores com uma pinta
disooidal maior do que a das anteriores e algumas outrasïaig
pequenasr uas margens exterior e interior. peÌa face inferiora côr é esverdeada com pintas discoidais 

" ""_ õ;;;i;;;;,notam-se também no centro do espaço enüre as o"*ior"a, o_r,
pequenas piutas. A cor da 9 é muito mais clara t""t; p"i;face surperior como pela face inferior; o f"itio é semelhante,mas o tamanho é um pouco maior. Os palpos 

" ""t;;;;;alaranjados

Lagarta: Alimenta-se de yárias espér:ies d,o Rhamnus.

Localídade: Comum por toda a parüe"_Março a Agosto.
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Fig.15.

Gonoptoryx cleoPalra L'

Ásas côr de enxofre "o*o 
or, espécie precedente, mas a

parto centraÌ das anteriores, ol ú,.:o-T 1-" grande mancha

ã0, a" hranja em que a pinta disooialal sobresai; esta mancha

varia bastante en üomanho I as posteriores, côr de enxofre

com uma pinta contral maior do que na G' rlnmni,'as g 9 são

eôr de treme, e nã,o têm a manoha alaranjatla; os palpos e a

bosc dac ônüenas, sã,o côr de laranja, a paúe métlia das an-

tenae é quási branca e a ertremidade castanha'

Lagaúa: Alimerrta'se de vrírias espécies de Rhamnus' Na'

colecçío do Iraborstório de Biologia Florestal, em Coimbra,

oxisüê um interessante exòmplar, I caçado em Ooimbra com

as ás*s antoriores todas avermelhadas cf. vat. mad,erensi,s

Fr,on.

Local,i.dnfu: Coimbra (U. C'); Portas de R'odã'o, Caclri-

ceira (C. trf-nxons, 4, 10); Seüúbal (Vren'r'ronxr' ã); Cintra

inot"ì**o, 8); Braqal, Abrantes, Figueira da Foz (T' G');

Lei-ria, Coimbra, Braçal, Pampilhosa (J' T' W')' Oomum nas

regiões onde se encontra'-Abril a Junho'



Lepiilóptcros de Portugal por J. I', Wattieon 1rò

(lenus COLL{.S [.

Figs. 16 e 16 a ($ o Ç).

I Colias croceus Founcn. : edusa F. : hyale Ese.

' Asas côr de laranja I as anteriores no á, com uma banda
larga preta na margem exterior nâ qual as nervura,s emarelas,
são visíveis; uma pirrta disc.oidal preta; as postoriores com
uma, banda preba na margêm exterior estreitecendo muito
sobre o ângulo anal I uma pinta ceutral dupla com dois círculos
prebos em forma de oito, clestaeando-se lJouco I base polvi-
lhada de prebol a g semelhilnte ao ó rnas a borda marginal
com peqlìenas pontoações amarelas e a base mais poÌvi-
lhada de pre0o; r'r,sas posterioros completamente sombreadâs
de preto e com a pinta cerrtta,l mais destacada. Pela face
inforior as ásas são arnarelas esverdeadas com a parte central
das anberiores a,laranjada, uma pinba discoidal e uma série de
outras pretas paralelas a malgem exteriorl nas ásas poste-
riores, existe uma peqrena maucha côr de madrepérola por
dontlo e, paralelas à margom exterior, notam-se ainda algumas
outras.

Muiüo variávelI dificilnnente se oncontram dois oxemplares
iguais.

Lagarta: Sustonta-se tle víu'ias espécies rle 'freJ'oliurn.

Localidad,e: Comum por totla a parte. Ensonürei-a no
planalto mais elevado da Sorra da Bstrela.

ab. ltelice IJrs. Ásas bruncas, conservando a mesma dis-
posiçã,o das faixas escuras. Entre esta aberraçã,o e o tipo,
existem gradações.

4
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Genus LEPTIDIA Bn r.a.

Fig. 17.

Leptidia sinapis L.

Ásas brances; es anteriores clo ó com uma mancha apical
cinzenta ou preta que quási não so nota na g. Pela face infe-
rior existe uma sombra cinzenta no ápice das ásas anteriores
e nas posteriores notam-se manchas.

I-ragarüa: Alimenta.se de várias plrntas Leguminosas.

Loealidade: Disseminada por üodo o País. - Maio B

Outubro.
ab. eryd.mi Bonnü. Toda branca pela faco superior e infe-

rior.

Í{ar. diniensis Borso. Peta face inferior ó inteiramente
branca.

Yan lathgri, ElnN. Manchada do verde pela face inferior.

Loeulidnd,e: Estas variedades encontram-se juntamente
com o tipo da espóeie.

As descrições destas duas variedades e abemaçôes dadas
peÌos diferentes autores são muito variríveis. Como nõo pude
consultar as diagnoses originais, acloptei as de Surz.
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Familia SATYRIDAE

Genus EREBIA D.r.r,u-

Fig. 18

Erebia evias Goo. : bonelh Hsw.

Asas castanho-escuro I as anteriores com uma faixa larga
submarginal fulval cinco pintas pretas redondas, brancas
no centro, as Í,rês apicais unidas entre si.

Asas posteriores com uma faixa submarginal fulva com
quatro pintas pretas tendo o centro branco.

A face inferior das asas anteriores é semelhante à face
superior, mas a faixa submarginal é menos nítida. Asas pos-
teriores castanho-escuro, mais claras no lado da margem
exterior.

O desenho (f foi feiio segundo um exemplar da colecção
do Museu da Univorsidade do Pôrto.

Localid,ade; Gerês (C. Mr:Nlus, 1õ).

O Salvo indicagào êspeciol, os desenhos foram feitop regundo êtem-
plares da minha colecçâo.

Súnrn L - N.o 29 - Fesc. II.
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Genus MELANARGIA Mrra.

Melanargia lachesis HsN.

Asas brancas; âs anteriores com a base preta entre a ner-

vura mediaua e a margêm interior; uma mancha discoidal

angular, estrangulada qo meio, igualmente preta; uma faixa
marginal preta, mais estroita, entre &s nervuras 2 e 5 e com

pintas brancasl as posteriores com uma mancha preta pró'
ii*a uo ângulo oxterior, e uma, outra próximo ao ângulo anal

com duas pintas azul'claro envolvidas primeiro por um circulo

preto e depois por outro cinzento.
Peìa face inferior as âsas anüeriores mosfram os mesmos

deseuhos da face superior, mas â parte apical é muit,o mais

claral as posteriores têm uma faixa cinzenta muito irregular
com o contorno preto, atravessando a asar e duas manchas

como na face superioÍ, mas cinzentas e sobressaindo muito

mais as pintas; próximo ao ânguÌo exterior notam-se mais

duas pintas

Iragarüa: Alimenta'se de várias espécies de gramíneas'

Localid,ade: Comum em quási todo o país. Maio a Âgôsto.

Y ar, cani,g ulensis Osnntlt,

Asas posteriores côr de creme pela face inferior,

Dneontra-se juntamente com o tilo da espécie' 
,

ïig. 19



Lepidlltteros ile Portugal por J. ?. Watl,ison

Fig. 20

illelanargia japygia Cynrr,r,r var. cloanths Borsn.

Asas brancas; as anteriores com a base preta entre a
nervura mediana e a margem interior; uma linha em zig-zag
atravessa a célula discoidal; uma mancha disooidal grande e
angularl uma linha serrilhada marginal mais larga próximo
ao ângulo posterior e ua parte apical uma pinüa redonda oom
centro azul-clarol nas posteriores, base pretal uma mancha
discoicla,l muiüo irregularl uma linha serrilhada marginal;
cinco pintas redondas pretas com o centro azul-claro e envol-
vidas por um círculo cinzento sombreado exüeriormenüe de
preto.

Pela face inferior as asas anteriores mostnau' os mesmes
desenhos da face superior exceptuando a parte apicaÌ aond_g
sã,o amarelas em lugar de pretasl nas posteriores as manchas
mostrâm a mesma forma da face superior, mas do côr ama-
rela e coutornadas de castanho.

Lagarta: Alimenta-se de várias espécies do gr.amíneas.

Localidad,e: Marco ,le Canavezes (T. G., 16); Serra da
Esürêla, nos arredores de Gouveia (J. T. IM.). Agôsto.

19
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Fig.21

Itlelanargia sYllius Elsst.

Asas brancasl as anteriorês com base preta entre a ner-
vura 1 e a maïgem interiorl uma manaha discoidal preta
irregular com uma pinta branca no meio I uma linha serriÌhada
'submargina\ igualmente pretal duas pinbas redondas com

eentro'azul-cÌaro na parüe apicaÌ; uma linha marginal dupla,

preüa; nas posteriores uma linha serrilhada sub-marginal

preta e cinco pintas redondas igualmente pretas com centro

azuÌ-claro.
Na face inferior as asâs anteriores têm as mesmas man'

chas da face superior mas na parte apical são castanhas en
vez de pretas I as .posteriores muito reticuladas de castanho
.e com cinco pintas da mesma côr oom centros azuis envol-

vidas de amarelo e castanho.

Liagarta: Alimenta'se de várias espécies de gramíneas.

.Localiclade.' Coimbra, Queluz (Il. C.); Cadriceira Campo-

lide (C. Mnnous, 10); Gerês (C. Mnxoes, 15);Pôgo da Tôrre,

Almeüão, Herdade das Praias (Vrarlr,nooxr, 5); Maçã'o, Pa'm'

pilhosa, Coimbra (J. T' W.). Abril a Junho.



f,epítlópteros ac Portugal gtor J. T. Waítíson

Fig.22

Itlelanargia ines llrrsce.

Asas brancas; as anteriores com base preüa entre a ner-
vura mediana e a maïgem interior I mancha discoidal preta
com um& pinta branca; uma mancha preta atravessando a
célula discoidal; a parte exterior malháda de pretol duas
pequenas pintas azuis na parte apicaÌ; uma linha marginal
dupla, preta; nas asas posteriores duas linhas irregulares
atravessam a célula discoidal; uma linha marginal dupla, e

uma linha serrilhada submarginal, pretal cinoo pintas azuis
envolvidas de preto.

As asas anteriores têm na face inferior as mesmas manchas
da face superior exceptuando as pintas apicais que são onvol-
vidas por castanho-claro; as posteriores sã,o reticuladas de
preto com einco pintas castanho-claro, o centro azul e envol-
vidas de amareÌo e preto.

Localid,ad,e: Coimbra, Évora (U. C.); Mata do Fundão,
Ribeira ile Alpreada, Portas de Ròdão (C. Mnnoos, 4); Gerês
(S." D. Menu AuÉln o.l Srr,vn Cnuz); Gerês, Pombal, T-reiria
(J. r. rM.).

21
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Genus SÀTYRUS Lrtn

Fig' 23

Satyrus clrce F.

Asas pretas I as anterioïes com uma série de manchas

brancas atraVessando a asa paraìelamente à margem exterior;
a mais próxima do ápice:tem uma pinta reclonda preta; nal-
guns câsos not,a-se uma outra, muito mais pequena, situada
na mancha enbre as nervuras 2 e 3; as asas posteriores têm
uma faixa laiga submarginal atravessando a asa desde a

margem costal até à margem interior.
PeIa faco inferior as asas anteriores têm duas manchas

brancas na cólula discoidal, além das quo se vêem na face

superior, e a á,rea apioal é mais clara I as posteriores são pol-
viÌhadas de branco e além da faixa submarginal tem uma
mancha branca na parte cenüral da asa'

Iragarüa : Alimenta-se de várias espécies de gramíneas.

Localid,aile: Bragança (U. C.); Castelo Novo, Maüa do

Fuudão, Quinta das Oarvalhas, Castello Branco, Lousã, Co-
vilhã, (C. Mnunns, 4); Gouveia, Pedras Salgadas (J. T. W.).
JuÌho o Agôsto.
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Satyrus hermione L.

Asas castauho-escuro; na I as anteriores com uma faixa
submarginal oinzento-acastanhado; cortada pelas nervurasl
uma pinta reilonda com centro branco ua parte apical e outra'
eutre as nervuras 2 e 3; as posteriores com uma faixa sub-

marginal branca, que desaparece antes de ohegar à margem
interior; uma pinta redonda preta cop centro branco próximo
ao ângulo anal.

A face inferior é semelhante à faoe superior mas as faixas
são majis nítidas; as &sa,s postoriores têm ürês linhas pretas
muito irregulares atravessando-as, duas das quais margi-'
nando a faixa clara;'a outra entre a faixa e a base.

O A é semelhante à g mas a faixa clara nas asas anteriores
é acinzentada e a das asas posteriores ó. mais escuïa,.

Nunca observei exemplares de Portugal. Descrição feita
segundo um exêmplar procedente da Alemanha.

Lagarta: Alimenta-se de trevo de cheiro, azevém e várias
espócies d,e Bromus (I\Ilrrozo Snrtos, 3).

Localid,ad,e: Serra da Estrêla (Ma,toso SlNros 2 e 3)

(C. Mrxor:s, 4).
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Fig. 24

Satyrus alcyone W. y.

Asas castanho-escuro. O desenho é muito semeÌhante ao
d.e hermione,. a principaÌ diferença encontra-se na faixa branca
das asas postêriores que é mais branca tornando-se por isso
mais nitida. O insecto é mais pequeno que o hermione e a
oôr do S e da g não difore tanto como naquola outra espécie.

I-.iagarüa : Aliment,a.se de Br;achgltod,ium pinnatum (Solrz).

Localidade: Basüante oomum por tôda a parte onde há
pinheiros. Junho a Setombro.

Y ar. uandalusica Onuntu.

As faixas brancas sobressaem mais e a borboÌeta é maior.

Localid,ad,e: Encontra,se juntamente com o üipo da espécie.
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Fig. 25

Sâtyrus semele L.

Asas castanhasl as anteriores com uma faixa submarginal,
Iarga, castanho-amarelado, cortada pelas nervuras que têm a
mesma côr do fundo; duas pintas recÌondas da mesma côr,
uma n& área apical e outra entre as neïvuras 2 e 3; as pos-
teriores com uma faixa semelhante às anteriores mas oscure-
cendo próximo da margem interiorl uma pinta redonda entre
asnêrvura,s2e3.

Pela face inferior as asas anteriores são castanho muito
claro com a faixa ama,ïela e duas pintas rodondas como
na face superior e algumas mancÌras castanho-escuro; as pos-
teriores, desde a base até ao meio da asa, são oastanhas com
uma linha. irregular interceptada e contornada por ouüra linha
semelhantel a meüade exterior da asa é cinzenta polvilhada
de castanho-escuro; a pinta redonda da face superior é menos
nítiila.

Lagart'a: Alimenta-se de várias ospécies de gramíneas.

Localid,ade; Todo o país, basüanbe comum. . Julho a Ou-
tubro.
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Fig.26

Satyrus arethusa Esp. var' dentata Sren'

' Àsas castanhas; as anteríores com uma faixa submarginal

castanho-avermelhado, lisa pela parte interior e dentiforme na

parto exteriorl uma pint,a reilonda grande da mesma côr na

ãrea apicai; nervuras da côr do fundo e bem acentuadasl as

posüeriores cob uma, mancha castanho-avermelhado subdivi-

ãida pelus nervuïas e muito denticulada; uma pinta redonda

entre as nervuras 2 e 3.

Na face inferior &s asas anteriores são castanho-amarelado I

com um& linha clupla na, margêm exteriorl uma borda ciú-

zenüa marginada interiormente por uma linha irregular quo

ôtra,vessa ã u."; além disso nota-se uma ouüra linha no meio

e, enüre esüa e a base, listas escuras; próximo à margem

costal existe uma pinta redonda como na, face superior mas

tendo o centro brancol as posteriores, desde a base aüé ao-

meio da asa, são cinzento escuro' seguido por branco que vai

escuresendo até à margem exterior; as nervuras são brancas

e nítidas.

Localidad,e: Gerês (J. T. W.); Ifcanha, próximo de Lamego

(r. G.).
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Flg' 2?

Satyrus statilinus Hupw.

Asas castanhas quási pretas; no A as anüeriores têm uma
faixa submarginal mais clara com duas grandes pintas pretas,
redondas, indisôintas entre as quais há duas outras mais pe-
quenas, brancas I nas posteriores a base e ma,rgem exterior
são castanho escuïo, e a faixa úrbmarginal é mais cÌara I a 9
é mais clara e tem as pintas e as faixas mais pronunciadas.

Na Íace inferior das asas anteriores há uma faixa submar-
ginal com duas pintas grandes, pretas, às vezes com centros
brancos e envolvidas por um aírculo amareÌo, contornado de
prêto, dentro das quais existem duas pinüas brancas I poste.
riores com uma faixa submargirraì branca; três linhas irre-
gulares atravessam a asa; no aspecto geral muito mais clara
do que a da face suporior.

Lagarta: Alimenüa.se de várias espécios de graníneas.

Localidnd,e.' Todo o país. Bastante comum. Julho a Ou-
tubro.

Yar. allionia Fls.

E muito mais clara na facs inferior da asa posterior, sobres-
saindo mais as pinüas.

27
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Fig.28

Satyrus fidia L.

As asas na face superior são muito semelhantes as de B.
statílinus I na face inferior o desenho é mais nítido e variado I

as linhas que es atravessam são mais anguÌosas e â margem
exterior é mais dentiforme. I

Tamanho Ì1m pouco maior.

Lagaú,a: Alimenta-se ds várias espécies de gramineas.

Localid,ad,e: Quási todo o paÍs junto a statilinus mas mais
r&ra.

Satyrus actaoa Esp. var. mattozi Moxr. (t)

Asas da g castanho-claro I uma faixa submarginal mais
claral uma pinta redonda subapical preüa com centro azul

(t) Desenho segunilo um exemplar da colecgõo do Museu cla Universi-
tlade de Coimbra.

Fig.29
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claro, uma entre as neÍvura,s 2 e 3 e às vezes outra pequoua
enüre as nervuras 3 e 4; nas posteriores a faixa submarginal
é mais escura.

Pela face inferior.as âsas anteriores, além da faixa sub-
marginal,' tôm umas linhas transversâis; as pintas entro as
nervrras 2 e 3, e 3 e 4 ou são muito mais pequenas ou nã,o

existem.
As asas do 6 são da côr de chocolate e a franja é cla

mesma côr I a pinta subapical mal se distingue excepüuando
o centro azul claro.

Na face inferior vê-se o mesmo desenho como na g mas
muiüo mais escuro.

Localid,ade: Serra da Estrôla (Clnvll,no MoNrnrno 1)
(Meroso SeNros 2 o 3) (CExoroo Mpxons 4, 9, L3).

Genus PÂRARGE Hnu.

Fig.30

Pararge aegoria L.

Asas castanho-escuro I as anteriores com manehas fulvo;
uma pinta subapical preta com centro'branco; as posteriores
têm uma faixa submarginal fulva sobressaindo algumas pintas
pretas com centro branco I no centro da asa nota-se uma
mancha pequona, fuÌva.

Na facp inferior observa-se nas as&s anteriores, o mesmo
desenho da face suporior mas mais claro, variegado com cas-
tanho e amarelo, e as pinbas submarginais são pouco nítidas.
As manohas .claras na g são maiores, tanüo na faae-.superior
oomo rra, inferior, dando uma aparência ger:al muito mais clara.

Iragarta: Alimenta-so de várias ospéoios de gramínoas,

,)g
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Localid,ad,e: Toclo o país I muito ôomum. Janeiro a De'
zembro.

Pararge megaera L.

Asas fuÌvo I as anteriores do ó t0m uma borda na mergem
exterior castanho-escuro; umâ faixa da mesma côr paraleÌa
à margem exteriorl três riscas irregulares atravessam a célula
discoidal e outra vai desde a célula discoidal até à margem
interior; uma pinta subapical redonda co.m centro branco I

rrervuras castanho-escuro. As posteriores com a base cas-

tanho-escuro e umâ borda da mesma côr na mergem exterior;
uma série de quatro pintas redondas com centro branco; uma
faixa estreita e irregular castanho-escuro, paralela às pintas
no lado interior.

Na 9 o desenho é o mesmo do S mas as manohas oas-

tanho-escuro são muito mais leves e não existe a faixa para-
lela à margem exborior da asa anterior.

Pela face inferior as asas anteriores mostram no S e f o

mesmo desenho da face.superior da g; a pinta submarginal é
envolvida por amarelo. As posteriores são marmoreadas ds
cinzento, castanho-esouro, e castanho-claro; seis pintas pretas
com centro branco envolvidas por casüanho-claro, castanho-
-essuro e cinzento I a pinta próxima ao ângulo anal é dupla,
a quinta desvia-se um pouco para denüro da linha formada
pelas restantes.

Iragarta: Alimenta-se de várias espécies de gramíneas.

Lçcalidade: [odo o país1 comum. ^A,bril a Novembro,

Fis.31
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Fig.32

Pararge maera L.

Asas castanho-escuro. As anteriores do ó com uma faixa
submarginaÌ fulva, cortada pelâs nervuïas, que são cas-
tanho-escuro; uma pinta preta subapical dentro da qual so-
bressaem duas pintas brancas e uma pinta pequena com o
centro branco mais próxima ao ápice da asal nas posteriores
nota-se uma Í'aixa submarginal cortada por nervrlras escures;
quatro pintas redondas pretas com oentro branco paralelas
à margem exterior. A côr geral da f é mais clara na asa
anterior e o fulvo é muito mais desenvolvido, tendendo para
amarelo à voÌta da pinüa subapical. i

Pela face inferior as asas anteriores do J e f mostram o
mesmo desenho da face superior da g;as posteriores são cin-
Zenüas com duas linhas atravessando & asa, desde a margem
costal até à margem interiorl notam-se mais duas linhas que
só 'chegam até ao meio da asa I cinco pintas pretas com centro
branco envolvidas por amarelo e preto paralelas à margem
àxterior, sendo a mais próxima ao ângulo anaÌ dupla.

Lagarüa: Alimenta-se de várias espécies de gramíneas.

Localid,crd,e: Todo o país. Abril a Outubro,
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Genug EPINEPHELE HaN'

Fis. 38

EPinePhele PassiPhaë EsP.

Asas do $ castanho-escuro; as anteriores com uma faixa
submarginal larga fulva; uma pinta subapical preta oval com

centro azul às vezes dupÌa; alguns exemplares têm além da

pinta grande, duas ou três pintas pequenas pretasl as &sas

posl,eriores com uma faixa submarginal fulva; três ou quatro
pintas pretas com ou som centro azul. Na ? as esas &nte'

riores são fulvo até quási à base.

A face inferior das asas anteriores do $ e S é igual à face

superior da i; as posteriores sã,o castanho'escuro com uma

faixa branca atlavessando a asa desde a margêm costal ató

à margem interior, com uma saliôncia no meio dirigida para

foral cinco pintas submarginais com centro azul envolvidqs

por amarelo, em dois grupos, um de três, e ouüro de duas.

Lagarta: Alimenta-se de várias espécies do gramíneas.

Localiilad,e: Coimb'ra,.AJgarve (U; Cì; Mata do Fundão,
Tôrres Vedras (O. Mexors 4, L0); Setúbal (P. Vrou,r,nonwr õ);
Pampilhosa, Coimbra, Amieira, T'eiria, PombaÌ (J. T. \\r.).
Muìto comum nos lugares oricló'aparece. Junho e Julho.
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Fig.34

Epinephele ida Esp.

Asas fulvo I as anteriores têm uma borda castanho-escuro
nas margens costal e exterior I uma pinta oval preta com uma
ou duas pintas brancasl no J uma mancha quadranguìar cas-
tanho-escuro desde a margem interior até à céÌula discoidal
cortada pelas nervuras fulvas; nas posteriores uma borda
Ìarga castanho-escuro cm tôda a volta.

PeIa face inferior as asas anteriores têm a borda das
margens mais clara e a pinta subapical é ewolvida por ama-
reÌo1 as posteriores cinzento-claro sombreado de castanho;
uma faixa branca &travessa a asa desde a margem costâÌ até
à margem interior, havendo seis pintas submarginais.

Lagarta: Alimenta-se de várias espécies de gramíneas.

Localid,ade; Múto comum por tôda a parte. Maio a Se-
tembro.

Fig. 35

Epinephele tithonus L.

Asas ,r',uito semelhantes àts d,e id,a mas & mancha das asas

ênüeriores do I é ponteaguda por cima e não é dividiila pelas

óó

Súmu f. - ìI.o 20 - Fesc. II.



34 fuIemórí,qe e Eetuilos ilo Muset Zodlógico

nervuras; nol,a-se às vezes no á e ? uma pinta redonda, com

centro branco, próximo ao ângulo anaÌ.

Pela face inferior as asas posteriores são mais acasta-

nhadas, a faixa central é amarelada e notam-se cinco pintas
redondas com centro branco, duas próximo à margem costal

dentro duma mancha castanha e trôs ua outra mancha pró'
ximo ao ânguÌo anal.

Lagarta: Alimenta-se de várias espécies de giamíneas.

Localí.dad,e: Comdm por todo o país. Junho a Setembro.

Epinephele jurtina L.-ianira L. var. hispulla Hnu.

Asas do ó castanho muito escüro I as anteriores tôm uma

faixa submarginal castanho-claror uma pinta redonda sub-

apicaÌ com centro branco I nas posteriores a faixa submarginal

é muito escura e quási obliterada. Na I a côr do funtlo é

mais clara e as faixas fulvo; na parte centraÌ das asas ante-

riores há uma mancha grande dd mesma côr1 uma pinta preta
apical na qual sobressaem duas pintas brancas.

Na face inferior ãs as&s anteriores do á são castanho-ama-

relado com umâ borda escura na margem exteriorl uma pinta
redonda, preta, subapical, com centro branco; as posteriores

castanho, uma faixa submarginal pouco níticla com duas a
quatro pintas redondas, pretas, envolvidas de amarelo; ne ?

as as&s anteriores mostram o mesmo desenho da faae supe-

Íior mas mais oÌaro. É muito variávelI nas centenas de exem-

plares portugueses quo examinei, nunca encontrei a forma-tipo.

I'ig. 36
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Lagaúa: AÌimenta-so de vórias espéoie$ de,graminsas.

Locali.dad,e: Comum por todo o país. Maio a Setembro,
às veses até Outubro.

Yar. fortunata: A, menshe no centrq das asas antoriores
il" g é amarelo-avermelhado e bastante maior.

As asas, principalmenüa do á, uosüram à luz do sol um
lustro avermelhado.

Epinephele lycaon Rorr.

Asas aastanho müito escuro que brilham quando o rqsecto
ostá a voa,r ao sol l as anteriores do J têm uma faixa submar-
ginal um pouao mais clara, uma pinta subapical preta e às
vezos uma mais poquena entro as üervuras 2 e 3; nas posto-
'riores a faira submarginal é ainda menos nítida.

Na g, nas asas anterioros, a faixa submarginal é bem
.níüida e há duas pintas grandes pretas; na parte central da
asa vê-se às vezes uma manaha castanho-amareladol nas
postoriores a faixa submarginal é mais nítida do que no $.

Na face inforior, as asas anteriores são castanho-am&re-
lado com uma borda escur& na margem exterior, e a faixa
submarginal amarelada; uma pinta subapical no ó; na ? há
mais uma piuta entre as nervuras 2 e 3.
, Nunca encontrei macho algum com a, segunda pinta na face
inferior, ainda que tivesse duas na face superior. As poete.
riores são castanho-escuro com a faixa submarginal acinzen-
tada.

Lagarüa: Alimenta-se de várias espécies de gramíneas.

Fig. ÍÌ?
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LocaliilaìIe: Serra da Estrêla, Nave de S' António, Serra

da Guardunha (C. Mcxoos, 4); G'ouveia (J' t' \M')' Agôsto'

0enus OOENOìIYUPIIÂ Esx.

M
Fig.38

'CoenonYmPha arcania L'

Asas anterioreg castanho-amarelado; uma borda larga

castanho-esouro na ma,rg€m exteriorl uma pinta redonda

submarginal amarelo com centro.preto; as posberiores são

castanho-escuro com uma mancha castanlio-claro no âpgulo

anal.
pela face inferior as asas anteriores são da mesma côr da

face superiorr e a borda nâ margem exterior é menos carre'

gada; a-s posteriores são casüanho mais escuro do que as

ãot"iot"ti a base um pouco esverdeada, um& faixa branca

larga irregularl a margem exüerior castanho'cÌaro junto a qual

háïna Hiha submarginal de aspecto metálico, côr de chumbo;

há quatro a seis pintas redondas pretas com centro branco

"oool"id*, 
de amarelo e casüanho-escuïo, uma das quais pró'

ximo ao â,ngulo extoriorl mais uma série de quatro princi-

piando p"ó=imo ao ângulo onal formando uma linha curva ao

ãoirtrário da margem da asa e uma outra pinta entre esta

sórie e a do ângulo exterior'

Lagarta: Alimenta'se de várias espécies de gramínoas'' '

' Locali,itrade.' Gerês (O. MeNons, 1ó); Gerês (J' T' W')'
Agôsüo.
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Fig. 39

Goenonympha dorus Esp.

Asas castanho-escuro no á; na g casüanho-claro, com um&
borda larga castanho-escuro na mergem exteriorl uma pinta
subapical redonda, preta, onvolvida por castanho-clarol as

posteriores sã,o castanho-escuro na parte cosüal e casta-
nho-claro na parte central; há quatro pintas pretas envoÌ-
vidas por castanho-claro formando uma linha irregular e

curvando-se ao coutrário da margem exterior; uma, linha
castanho-clara, chegada à margenr exterior e paralola a elal
neÌvuras castanho-escuro.

Na fase inferior as asas anteriores são castanho-claro, o

amarelo na parte apical; uma linha muito estreita castanha-
escuro do lado de dentro da qual se nota uma linha mais larga
castanho-escuro e depois uma faixa sombreada da mesma eôr
na qual, às vezes, sobressai uma linha de côr metálica; uma
pinta subapical preta com centro branco envolvida por cas-
tanho-amarelado e por fora sombreada de castanho.escuro; as
posteriores são castanho-escuro com uma faixa irregular atra-
vessando a asa; uma linha submarginal de côr metáìica e uma
outra linha na margem exterior castanho-claro; nota-se ainda
uma série de três pintas redondas, com centro branco, envol-
vidas por amarolo e na, mesma linha uma pinta próximo à
margem costalI entre esta pinta e a série de três há mais duas,
qua se encontram fora da linha formada pelas primeiras.

Localidnd,e: Muiüo comum por todo ,r país. Maio a Ou-
tubro.

Ãb. bieli Srcn.
No $ e t as asas postoriores são uniformemente casüanho-

-escuro; as pintas da face inferior e a linha metálica são muito
reduzidas.

Súnrn I. - N.o 20 - Frsc. If .

óa
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Localiilaile: Serra da Guardunha (C. Muxons, 13), Serra

da Estrôla (C. Mnxons, 9)' Serra de Gerês, Serra da Estrêla,

Arredores do Pôrto, Sobrada de Paiva (J. T. W')'
Na minha colecção tenho un exemplar do Gerôs com as

asas anteriores muito avermelhadas e &s posteriores castanho-

-escuro mostrando um brilho côr de fogo em furta-côres'

Possuo também uma outra aborração oom &s asas anteriores

amarelas.

Fig.40

CoenonYmPha Pamphilüs IJ.

Asas amarelas, margem exterior amarola e uma, linha sub-

marginal castanho-escuro; na,s anterioree uma pinta subapical

preta com centro amarelo.
Na face inferior &s as&s anteriores são amarelo'esverdeadol

uma pinta subapical preta com centro branco envolvicla por
smarelo e castanho.escuro; uma faixa da mesm& côr na mar-

gem exüerior, mais larga, próximo ao ângulo posteriorl as

asas posteriores castanho-escuro descle a base até ao moio

da asa e a metade exterior cínzenta com uma série de pintas
pequenas redondas, castanhas.

LocalidnìIe: Comum por tôda a parte. Maio a Outubro.

Var. Lgllus F,se. Maior do gue o tipo, mais amarelailol
a borda escura, das asas mais larga.

Localid,atle: Gerês, Pedras Salgadas, Sobrada de Paiva,

Serra da EstrêÌa (J. T. \M.). Julho a Setembro.

\at. marginaúa Srcn. Tem na margem exterior uma borda

larga escura.

Loaaflidnd,a: S. Fiel (C. Meuour' 4).
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MemÕrias e Estudos do Museu Z00lóglc0 da Universidade de Colnbra
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versiducÌe cÌe Coiulrar constituïrã,o as seguintes séries:

I. Zoologin sistemôtica.
II. BioÌogitr o Pnrasitologia &nÍnrol.
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IV, Embriologlt e Terutologin.
V.. tr'iÌosolìa zoológica.

Q[aìquer Rssunto que não oonsto dae séries moncionadas, poderô mr publicado

sob tlesignagão ospecial (Biograffas, Viâ'gons' BibIiograffes, Iìeletórios' êt€')'
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tnguôs ou om ling:ua estrnngoiro'
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derÊo ser pubÌicados traìraÌhos realizados intlependentements do üü8eú'' tlesde que

ggteg coucorram parn o deserrvolvimento superior e progresso das Sciônciae Naôuais

e particulermeÌìto Iì&Ì{ì o conhocimento da Faunt de Portngal ou das colónias Por'

tuguosa s,

Museu Zoológico da Univorsirlarto cle Ooimbra, Janeiro de 192d

Â ornn6çf,9.

yémoires et Études du Muséum Zoologlque de I'Unlversité de Colmbra

Les trRvaux pnbliés clans les rMémoires et Étutles tlu lÍoséun Zoologique tle

Ì'Université rìe Coimbra, Íeront Ì'objet dee Séries snirantes:

I. Zooìogio sYstématique'
II. lìiologie et Parasitologie animaìe'

III. Ànatomie r:omparée et Ilistologis'
IV. Enbriolosie er Tératologie'
\'. PbilosoPìrie zoologique'

loutautresujetserapubliésoasdeignatioaspéeiale.(Biogtaphies'Yoyages.
Bibliographies. Rêpports' êtc')'

Les étuces sur I& Faune du PoÉugal eü des côloDier porfugaises, feront Ì'objet

particuÌier cÌe 1rr f.re série.

Les conelusions tle trareus iatéréssent spécitlement à Ìa zoologie écon-omi'1ue

ot il la pnrrtsitologie' Í'eronül'objet cte la lf'e Série' '
Les llémoircs ei Etudes seront pnbliés en portugais ou eu autre iiliome suivant

lour intérêt Pcrticnlier.
Les différentes études feront toujous I'objet tle frecicule ouvolurnes intlépen'

ark ae la FubÌioution'
llous les tÌ&eÈux iDtéressant au progrè. des études supérieues de zoologio et

particuÌiòrement lr la Fâ,une clu Porüugal ou tlee ColonÍes portagaises, pourront Stre

publiés dans les .Nemoires ot litucles dn ìÍnsénm Zoologique de l'Üaiversité de Coim'

brar quoiqu'ils ne soieni 1ns réalisés dane le lIuséum'

It[uséum Zoologique cie l'Université rÌe Coimbre' Jcnvier 1S2l'

T/À DIRECTION.
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Familia NYTPHALTDAE

Subf. familia trI-YMPIIAITilIAI!

Genns ÂPÁTIIRA F.

Fig. 41

Apatura iris L.

Asas côr do castanho I as anteriores com duas manchas
subapicais.brancas, uma série de cinco manchas irregulares
da mesma côr atravessando a asa desde a margem costal até
à margo'r-r exterior e três outras desile a célula discoidal até
ao meio da margem intorior, uma faixa submarginal cinzenta
na mergem exterior, uma pinta redonda preta coq centro
azul indistinta no ó e mais nítida na g e ãuas manahas ps-
qrrenas escuras na parte costal da célula disalidal; as posto-
nores com uma mancha branca atravessando a asa, desde a
margem costal ató à margem interior, aÌargando em forma
de dento na parüe exterior ao chegar à nervura 4, uma faixa
cinzenta estreita submarginal; próximo do ângulo anal nota_se
uma pinta redonda preta com centro antl e Ãvolvicla por côr
de laranja, e umrÌ mancha castanho-claro no ângulo; ,.i, oru,
do á nota-se uma, côr azul furta-cores.

SÉRrE I. - N.o g) 
- FAsc. ÌII. I
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Pela face inferior as asas são castanho-avermeìhadb, as

anteriores com as mesmas manchas brancas como na face
superior, mas maiores e com a tendência de unir-se umas às

outras; a pinta redonda preta com centro azul e envolvida por
côr de laranja é maior e mais nítida I nas posteriores a mancha

branca transversal é larga nâ mâïgem costal e quási pontea-
guda ao chegar à nervura 1 e dentiforme na nervura 41 na
base, margens interior e exterior há uma faixa larga do côr
castanho-acinzentado I as antenas são pretas apenas com a,

extremidade côr de laranja.
A lagarta alimenta-se de várias espécies de Salín e Popu'

lus.

Localídad,e: Feìgueiras (C. MnNnns, 7); Gerês (J. T. W.).
Rara Agôsto.

Apatura ilia Scsmr.

Asas côr de castanho. Esta espécie ó muito semelhante
à precedente mas com a côr do fondo mais clara e a margem
interior das asas anteriores mais côncava, a pinta redonda ó

envolvida por côr de laranja, a mancha branca que atravossa
as asas posteriores é qnási direita no lado exterior e não tem
o feitio dentiforme, e além da pinta redonda próximo ao ân-
gulo anal há uma série de três, mais pequenas, e paralelas à
margem exterior.

Èela face inferior o desenho geral é m€nos distinto.
A lagarta alimenta-se do várias espécies de Salin e Populus,

Fig.42
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Localid,ad,e: FeÌgueiras (C. MnNons, ?,;; Gerês (J. T. W.).
Agôsto. Rara. Taipas M. A. S. C.

Ãb. Clylhie Schif. As manchas brancas são substituídas
por castanho.

Lomlidatte: Folgueiras (O. I\ÍoNons, Z).

Charaxes jasius L.

Asas côr de castanho-escuïo, as anteriores com uma faixa
larga côr de laranja na maïgem exterior sendo mais larga na
parte apical, uma série de pintas ila mesma côr maiores na
margêm costal e diminuürdo até chegat à nervura 2; as pos-
teriores com ulna faixa côr de ìaranja submarginal, interior-
mente à qual há uma série de pintas azuis que variam muito
em número e tamanho mas são geralmento quatro; as ner-
vuras I a 3 são prolongadas em formâ de cauda ssndo a mais
próxima ao ângulo anal mais comprida.

Pela face inferior observa-se nâs asa,s anteriores umas
faixas na seguinüe ordem, comegando na margem exterior:
oôr de laranja, cinzento no qual, sobressaem máculas pretas,
côr de laranja, e branco marginado do preto I a parte basal
marmorizada com castanho, preto e brancol as posteriores

4L

Fig. 43



Lt[emórias e Esluclos do fuhaeu Zoológico

da mesma forma com a margem extsrior preta, depois côr
de laranja, cinzento marginado pela parüe exterirlr com preto
no qual sobressaem piriüas azuis, depois segue-se castanho
e branco; a parte basal ma.rmorizada como nas asas ante-
riores. A lagarba alimenta-se das folhas d,e At'butus unedo.

Local,idade: Por todo o país onde existe o medronìreiro.
Março a Outubro.

Genus LIMENITIS F.

Fig. 44

Limenitis camilla L. : L. sibylla L.

Asas castanhcl quási preto, as anteriores com uma fila
dupla de pintas redondas, pretas, submarginais, pouco nítidas
no meio da qual há uma pinta branca, duas pintas da mesma
côr subapicais I uma faixa iguaÌmente branca atravessando o
meio da asa senilo cortada pelas nervuras castanhasl muitas
vezes entre as nervuras 3 e 4 o branco da faixa é quási ou
totalmgnte suprimido I as posüeriores com uma frla dupla de
pintas redondas pretas submarginais, uma faixa branca, al,ra"-

vessando as &sâs, cortada pelas nervuras escuras.
Pela face inferior as asâs são castanho-claro; as anteriores

além do mesmo desenho da face superior mostram duas
manchas discoidais azul-claro entre as quais há uma mancha
castanho-avermelhado contornada de preto, e outra da mesma
oôr no ápice cla célula discoidal I na;s posteriores as pintas
pretas submarginais sobressaem mais e são euvolvidas por
casüanho-avermolhado, a mancha branca é mais contínua, uma
mancha, larga azul-olaro na margem interiorl na bass e entro

42
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esüa mancha e a faixa branca existe uma áree de côr oas-
tanho-avermelhado com pinüas e riscas pret,as.

A lagarüa alimonta-so de várias espécies de Loni.cera.

Localidaile: Gerês (U. C.)1 Arredores de Guimarães (C.
Mrrons. 7); Yízela (J. T. W.). Junho a Agôsto. Bara.

Limenitis rivularie Scop, : Camilla Scsrnr,.

Asas oastanho-escuro com reflexos azuis, as anteriores
oom ume série de pintas pretas paralela à margem exterior
marginadas no lado exterior por azul-clu.o, ãom pintas
subapicais brancas, uma faixa da mesma côr atravessando
a asa como na cumilla mas muito mais disjuntada, uma
pinta discoiclal igualmente branca entro a qual e a base da
asa há uma pinta azul I as posteriores são muito seme.
llrantes âs d,a camílüa mas a mancha branca é mais cortada
pelas nervuras e em logar de uma fila dupla há só uma fila
singela de pintas pretas, redondas, submarginais e marginadas
por azul.cÌaro na parte ext,erior.

A face inferior é muito semelÌiante à camilla mas em lugar
de uma fila clupla há só uma fila singeÌa de pintas pretas
submarginais não envolvidas de castanho-avermelhad.o e nas
asas posüoriores, interiormente à sério cìe pintas pretas, têm
outra fila de pintas castanho-avermelhado.

A lagarüa alimenta-se de várias espécies d,e Loni,cera,

Localiilaile: Gerês, Coimbra (U. C.); Matüa de Fundão,
Val de Prazeres, Covilhã, Á,rredores cle Guimarães (0,

43
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Mrxnns, 4, 7 , L6); Yizela, Pedras Salgadas, BraçaÌ (J. T. W.).
Junho a Agôsto.

Gerrus PYRÀÌtrEIS [Iüx.

Pyrameis atalanta L.

Asas pretas, as anteriores com uma faixa larga vermeìha
atravessando & asa desde a marg-em oosbal até próximo ao
ângulo posterior, entre a quaÌ o a margem costal há uma
série de cinco pintas brancas o uma mancha costal da mesma
côr; algumas manchaS pequenas submarginais azuis; as posto-
riores com uma mancha Ìarga vermolha na parte média da
margem exterior na qual sobressaem quatro pintas pequenas
pretas, uma pinta azul no ânguÌo anal.

Pela faco inferior as asas anteriores apresentam o mesmo
desenho como na f'ace superior além do qual há duas ìinhãs
vermelhas, uma, azul na base e uma, mancha azul entre a faixa
vermeìha e a mancha branca costal; parte apical acinzsntada.
Asas posteriores marmorizadas com cinzento, castanho, azul
e preto.

A lagarta alimenüa-se d.e [Jrtica d,ioicn,.

Localid,ad,e: Todo o país. Muito comu.m de Janeiro a De-
zembro.

Fig.46
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Fig. 47

Fyrameis cardui L.

Asas vermelho-alaranjado, as anteriores com a, parte apical
preta com quaüro pintas brancas e uma mancha da mesma côr,
base preta, uma rnancha irregular da mesma côr atravessando
a parte central da asa, e a margem exterior igualmento preüa;
as posberiores com três filas cle pinüas protas paralelas à
margem extorior, base preta estendendo-se aüé quási ao meio
da asa, uma mancha ao centro desta e â margem costal
irregularmerúe manchada também da mesma côr.

Pela face inferior as asa,s anteriores aprosentam o rnesmo
desonho da face superior m&s, em logar de preto ó oinzento
na parte apical; as posüeriores são marmorizadas de cinzento
e castanho com uma série do pintas redondas de cores varie-
gadas.

A lagarta alimenta-se de muitas plantrrs baixas inoluinclo
várias espécies do Card,uus

Localidad,e: Todo o país. Muito comum Janeiro a De-
zombro.
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I

Genus YÂNDSSA l'.

Fis.48

Vanessa io L.

Asas vermelhas, as antoriores com uma Uoráu castanha,
duas manchas üriangulares na màrgom costal, a maior das
quais juntamente com o meio círcuÌo subapical, quási com-
pleta um dÍrculo dentro do qual hrí uma meia lua amarela
onde sobressai urna mancha preta; cinco pintas redondas azul
claro em série paralela à margem exteriorl as posteriores
com a margem oxberior casüanhol próximo ao ângulo exterior
uma mancha oval preba envolvida por amarelo dentro da qual
há quatro pintas azuisl uma mancha triangular na margem
costal.

PeIa face inferior a côr ó castanÌro-escuro, com linhas e
manchas pretas. q4

A lagarta alimenta-so do Lrrtica ilioica.

Localidade: Marão, Guarda (U. C.); Matta do Funtlão
(C. Mnwons, 13); Ucanha (T. G.) I Pedras Salgadas, Gerês,
Aregos (J. T. W.). Maio, Junho e Agôsto,

';
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Fig. a0

Vanessa urticae L.

Asas vermelho-amarelado, as anteriores com a margem
exterior castanho-escuro, uma borda preta submarginal na
qual sobressaem seis pintas azuis, bres manchas pretas rectan-
gularos râïnargem costal o tres pintas da'mesma côr na parte
centraÌ da asa, base polvilhada de preto I as posberiores com
a margem exterior castanho-escuro, uma borda preta submar-
ginal sobressaindo nela sete Ìunulas azuis, base preta esterr-
dendo-se até ao meio da asa.

Pela face inferior vê-se o mesmo desenho da face superior,
faltando as duas pintas mais pequeÌras do meio da asa, e a
côr do fundo é castanho-amarelado em voz de vermeÌÌro.

A lagarta alimenta-so d,e (Jrtica dioicct.

Localid,ad,e: Bussaco, Coimbra (U. C.)1 S.." de Desterro,
Guarda, Manteigas, Sorra da Estrêla, Rragança (F. Mlrrozo
Snnros, 2 e 3); Nave de S. António (C. MeNous, 181 Gouveia,
Manteigas (J. T. W.). Maio-Agôsto.

47
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l

Frg.50

Vanessa polychlorus L.

Asas fulvas, as anteriores muito semelhantes às da u'tícae
no desenho, mas com mais uma pinta próximo ao ângulo
posterior; nas posteriores falta o proto da base e há uma
mancha preta na margem cosbal.

Pela face inferior as as&s são castanho, as anteriores com
ürês mauchas mais escuras na mergem costal e urn& borda
igualmente escura na margem exterior, sobressaindo nela al-
gumas lúuulas azuis e manchas cinzentas l as posüeriores
casüanho-escuro na base e margem exterior com algumas
linhas pretas atravessando â asa.

A lagarÈa alimenta-se de muibas espécies de árvores in.
cluindo algumas de fruba.

Localid,ad,e: Tapada da Ajuda, Coimbra (U. C.); euinta
de S. Francisco, ÀÌmelão, VaÌe da Pena (p. Vrur,uuncxr,, Ír) I
S. Fiel, Arredores de Guimarãos, Tôrres Vedras (C. Mnwons,
4, 7, L}h Arredores do Pôrto (T. G.); Gerês, pedras Sal-
gadas, Aregos, Braçal (J. T. W.). Sarço a Ouüubro,
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Fig. 51

Vanessa antiopa L. 
.

Asas côr do casianho ou côr de chocolate, uma borda
Iarga amarela na margem ext,erior, seguida por uma outra.
preta na qual sobressaem manchas azuis em todo o seu com-
primento I as antoriores com duas manchas brancas na margem
costal tlue é ponteada da mesma côr em todo o seu compri-
monto.

A face inferior ó castanho-escuro atravessado por Ìinhas
protas, uma borda branca na margem ext,erior e duas manchas
da mesma côr na margem costal.

A lagarta alimenüa-se de várias espócies do Salín, Popu\as.
etc.

Loca,Ií.dacle: Coimbra (U. C.); Recarei (T. G.)1 Gorôs,
Psdras SaÌgadas (J. T. 1 /.). Maio a Agôsto.
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Genus P0LïGONIA HsN.

Polygonia C -album T:.

Asas fulvas, muito recortadas, as anteriores com uma
borda castanha Ìra margem exberior, no interior da qual. há
uma série de seis pintas amarelas e outra série irreguÌar de
pinüas pretas redondas, duas manchas quadrilongas da mesma
côr na margem oostal e uma, pinta redonda igualmente prota
próximo ao meio da margem interior; as posberior", 

"odo*"borda castanha estreita na margem exterior, seguida por uma,
outra casüanho mais escuro. uma série de pintas amarelas e
umas em meia-lua pretas, trôs manchas pequenas no meio da
asa, base lovemente polvilhada de preto.

Pela faoe inferior a côr das asas tem várias gradações
desdo o castanho-escuro até castanho-claro, maculado de preto,
azul-claro, cinzento e amarelo I no centro das asas posteriores
há uma letra variando entre C e G.

A lagarta alimenta.se do [fumulus, Lonicera, eíc,

Localíd,qd,e: Coimbra, Lousã (U. C.); S. FieÌ, Arredores
de Guimarães, Gerês (C. Mnwons, 4, 7, l5); Matosinhos,
Coimbra (T. G.); Gerês, Pedras Salgadas, Aregos, Gouveia,
Matosinhos, Braçal, S.to Thyrso (J. T. tM.). Março a Se-
tembro.

Fis.52
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Genus ÁRASCHNIÁ Hgn

Fig. 53 a Fig, bB ô

Araschnia levana L.

Asas fulvas. as anteriores manchaclas de preto desde a
base até ao meio, margem exterior preta, paraìeìa à quaÌ há
nma série de pintas da mesma côr e uma outra série irregular,
igualmento preta, atravessando a asa desde a margem costal
até à margem interior, tres pintas subapicais brancas; es pos-
teriores com manchas pretas na base, tres séries de pintas
da mesma côr, uma das quais atravessando ao meio da asa,
outra submarginal, e outra entre esta e aqueÌa.

Pela faoe inferior as asas são marmorizadas com vários
tons de castanho, branco, e púrpura, sobressainclo as nervuras
brancas.

Yar. prorsa L. Fig. ã3 Zr.

Aqas castanho-escuro, as anteriores com bastantes manchas
preüas pouco nítidas, quatro pintas subapicais brancas, duas
manchas da mesma côr, uma das quais na maïgem costal, a
outra no meio da asa, e umas riscas igualmente brancas na
parüe basal, duas riscas vermelhas próximo ao ângulo poste-
rior; as posteriores com baso preta, uma mancha branca
atravessando o centro o duas ou três linhas vermeÌhas atra-
vessando a parte exterior da asa.

A face inferior aproxima-se muii,o ao tipo mas as manchas
brancas sobressaem mais.

A lagarta alimenta-se de (Jrtica dioi,ca,
Coimbra (U. C.).
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Genus MEITITÀEÁ

Fig. 54

Melitaea aurinia Rotr. var. iheriea OsorìrH.

. Asas fulvas, as anteriores com lúnulas pretas rÌa mârgem
extorior, uma série de pintas redondas amarelas paralela à
mârgem exberior, uma, faixa preta atravessando ao meio da
asa na qual sobressaem pintas amarelas, quatro linhas pretas
atravessando a célula discoidal no centro da qual há uma
mancha amarela I as postoriores com a margom exterior preta
com uma série de lúnulas da mesma côr com centro branco
paralela à qual há uma série de pintas igualmente pretas,
uma faixa preta atravessando a, asa sobressaindo pintas ama-
relas interior à qual há duas manchas da mesma Côr, baso
e margem interior pretas.

Pela face inferior o desenho é muito semelhante à.face
superior, mas falta quási todo o pret,o, e tí mais desvanecido.
Muito variável na intensidado das côres e posição das manchas
e pintas.

A Ìagarta aÌimerta-se ds Lonicera.

Localid,atle: Comum por todo o país. Maio a Agôsto.
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Itlelitaea cinxia L.

:Ì -,. Âsas firlvas, as anteriores muito reticuìadas ilo preto,
Frgem exterior da mesma côr1 es posteriores reticuladas de

lretor uma série súbmarginal c1e pintas ila mesma côr e a
nargem exterior igualmente preta.

Pela face inferior a côr é castanho-ôlaro; as asas ante-
riores apresentam a mesm& reticulação que na Í'ace superior
pas quási apagada, a parte apical amarela; as posteriores
gom tres faixas amarelas atravessando a asa, uma das ouais
r8 mergem exterior, um& no centro, e a outra na base, cada
uma com pinüas preüas e contornada da mesma côr, vê-se á
rnesm& sórie de pintas submarginais que na face superior,'
mae fulvas.

A lagarta alimenta-se do T/eronicq, Plantago, etc.

!,ocalidade: Pedras Salgadas (J. T. W.). Rara. Maio.

53
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Fig. ó6

Melitaea aetherie HeN.

Asas fulvo mais carregado do que na cinnia, as anteriores
marcadas a preüo da seguinte maneira: mârgem exterior,
uma sério de lúnulas submarginais, uma série irregular de

pintas atravessando o centro da asa, duas linhas arredondadas
e irregulares ria mancha discoidal, e a base I as posteriores
apresentam a maïgem exterior preta, uma série dupla de

lúnuÌas submarginais da mesma côr, base, algumas linhas

irregulares o umas piritas na parte central tudo igualmento
preto.

Pela face inferior a côr é fulva; as &sas anteriores apre-

sentam a parte apical amarela, uma liuha fina preta na margem

exterior, uma linha serrada submarginal da mesma côr inte'
rior à qual há outra linha desde a margem costal até ao meio

da asa e ainda outra interior a essa quo se estende até à
margem interior mas é muito indistinta excepto na parte
chegada à margom costal, uma série de pintas pretas atra-

vessando o meio da asa entre a quaÌ e a base há quatro
linhas subcostais da mesma côr; as posteriores com um&

linha preta na margem exterior, umas lúnulas marginais
aúarelo-escuro, uma, série submàrginal tle lúnulas amarelo-
-claro o ouüra série interior a esta, da mesma côr, sobres'
saindo umas piutas grandes redondas, fulvo-escuro, uma faixa
irregular amarelo-claro atravessando o sentro da asa no meio
cla qual Jrá uma linha em zig-zag' o umas manchas na parte
basal da mesma côr, sendo tôdas as lúnulas e manchas con-

tornadas com linhas pretas.

Localidade: ïale tle Rosal (C. Mt:rnns, 10). Aliril.
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Fig. 57

ilelitaea phoebe Kwocx. var. oocitaniea Sran.

Asas fulvas, as anüeriores com a margem exterior preta I
em seguida há uma série de lúnulas fulvo-claro, o*u liohu
irregular preta, uma faixa fulvo-escuro, uma faixa irregular
preta, uma série do pintas amarelas, outra faixa preta, uma
raixa fuÌva desde a costal até ao meio cla u*u, oÃu mancha
preta com contro fuÌvo na célula discoidal, uma mancÌra ama-
rela, outras manchas quási circulares com centlo fulvo, e
duas manchas ÌanceoÌadas, pretas na base. A margem costaÌ
en quási tôda a sna extensão é prota polvilhada de fulvo;
as posteriores, com a margem exterior preta, e em seguida
lúnuÌas fuÌvas, uma linha formada por semi-circulos pr:uto*,
nma faixa larga fulva, uma faixa preta na qual sobrãssaem
pintas amarelas, depois fulvo, preto, fulvo, u b*ru preta, utna
faixa larga amarela na margem interior.

Pela face inferior a côr das asas anteriores é fulva, a parte
apical amarela e algunaas pintas pretas I as posteriores ìma_
relas com uma faixa submarginal amarelo-escuìo, sobressaindo
pintas redondas fulvas, uma faixa muito irreguÌar atraves-
sando a asa quási a meio, muitas linhas pretas atravessando
a asa e uma série de pintas pretas na base.

Muito variável no tamanho e número d.e manchas pretas,
difìcilmonte se encontrando dois exemplares iguais.

A lagarta alimenta-se de várias espécios d,i Centaurea.

Localid,ad,e: Por todo o país. Comum. Março a Setembro.
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Fig.53 a Fig. 58 ó

Melitaea didyma O.

Asas fulvas, as anteriores com à margom exberior preta,
uma sórie de lúnulas submarginais da mesma côr, uma série

de pintas igualmente pretas atravessando irregularmente a

asa, a meüade basal da as& com aÌgumas linhas e pintas
pretas I as posterioros com a margem exterior preta, uma

série de lúnulas submarginais da mesma côr, uma séris de

pintas igualmente pretas atravessando a asa. Entre esta sério

e a base, que é preta, há umas pintas da mesma côr I na $

há mais uma série de pintas nas asas anteriords e outra nas

posteriores.
Pela face inferior as asas anteriores apresentam os mosmos

desenhos da face superior, mas têm a parto apical amarela I

as posteriores com uma bordadura Ìarga amarela na margem

exterior, uma faixa fulva submarginal, uma faixa larga ama-

rela atravessand.o o meio da asa sobressaindo uma série de

pintas pretas, seguindo-se uma faixa fulva e a base amarela

com algumas pintas pretas; tôdas as faixas são marginadas
com riscas ou pint,as pretas.

É muito variável na côr e no número das manchas e pintas.

\ ar. occid'enÍalis Srcn.
A côr das asas ó dum fulvo mais vivo e as pintas pretas

são mais escassas.
A lagarta alimenta-se de ryuitas pÌantas baixas.

Localid,qd,e: Coimbra, Bragança (U. C.)1 Serra da Estrêla
(F. Mlrroso SÀNros,2 o 3); S. FieÌ (C. Mnnons,4, 13);

Margens do Sado (Vrnr,r,noorvr, 6); Üc.lxrE (T. G.); Gouveia,
Podras Salgaclas (J. T. \M.). Maio a Agôsto.
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Fig.59

Melitaea trivia Scnmn.

A primeira vista, semelhanüe ìt" didgma, mas as lúnulas
Iretas submarginais são unidas e a célula discoidal é atra-
vesada por rlma faixa maculada, muito fl.exuosa; as asas pos-
teriores com muitas manchas pretas unidas na céluÌa discoidal.

À I tem a côr do fundo, mais ou monos levemente, mais
clara no centro, espocialmente nas asas superiores.

Ainda não consegui apanhar um exemplar típico, por isso
otilizei-me da descrição de Snrrz I a forma que desenhei é
duma aberragã,o, com as asas uniformemente fulvas con
manchas pretas.

Muito variável.
A lagarta alimenta-se de várias espécies d.e Tlerbasatm,

Localidq.d,e: Coimbra (U. C.); S. Fiel (C. Mnrvnus,
Ucanha (T. G.)1 Gouvoia, Pedras Salgadas (J. f.'\M.).
a Agôsto.

Fig.60

ìlelitaea dejone HnN.

Asas fulvasr as anteriores com muitas fairas e mauchas
preüas; muito semelhanüe à pltoebe, mas o fulvo das asas é
mais unicolor e as asas sã,o mais alongatlas. Fàcilmente se
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distingue daquela pela falüa de algumas pinüas pretas na base
da asa sôbre a faco inferior particularidade que na phoebe
sempre 8e obsêrve.

A lagarta alimenta.se de Digitalis purpurea.

Localid,ad,e: Comum por todo o país. Março a Oútubro.

. Fig. 61

Iïlelitaea parthenie Rnx.

. Asas fulvo-escuro, a margom oxtorior preta e os seguintes
desenhos nessa mesma côr: uma mancha Ãüreita submãrginal
formando uma série de lírnulas, outra interior e paralela a
esta, uma atravessando irregularmeute quási ão meio da asa
e várias manchas irregulares na parüe basal ;, as posteriores
com a margem exterior preta, uma faixa fi.na submarginal
formando lúnulap, outra interior e.paraleÌa.a êssa, uma outra
algaygsspnclo g meio da asare mais algumas.pià1as, e linhas,
tôdas pletas:

Peú faoe iuferior ã, ,ru* anteriores apresentam-se 
'mais

claras, com poucas pintas pretas; as posteriores com lúnulas
amarelas na margem exterior e uma faixa da mesma côr atra-
vessando o centro da asa, algumas manchas pequenas igual-
mento pretas próximo da base.

A lagarta alimenüa'se de várias espécies de Plantago, etc.

Localidad,e: Coimbra (U. ;Cr)';'r S.to Tirso, Gouveia (J. T.
W.). Agôsio.
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Genus.ÂBGYNNIS F.

Argynnis selene Scnrnp.

Asas fulvas, as anteriores o posüeriores com a margem
crterior pr-eta, uma série de lúnulas submarginais da mesma
cór, paralela à quaÌ há uma série de pintas redondas igual_
mente preüas I desde o meio da asa asé à base é manchada
de preto; net:vuras pretas.

PeÌa face inferior as asas anteriores apresentam as mosmas
mauchas e pintas prebas como na face superior, mas mais
peqüenas; a par.te apical amarela manchada de casbanho-claro I
as posberiores com sete manchas trianguÌaros madre-pérola
contor'adas de preto rra margem ext,e'ior,, na margem costal.
'una mancha triarrguÌar marìre-pórola e ouüra na margem inte_
rior da mesma côr, que são cortadas pelas nervuras castanhas;
uma faixa amareìa atravessando o meio da asa reticulada de
preto, destacando-so três manchas do madro-pérola, base ama_
rela 

-e 
madro'péroÌa, uma série de pintas rodondas pretas

paralela à margem exterior, o resto da asa manchaão de
castanho-cÌaro e amare]o.

A lagarta alimenta-se de várias espócios d,e lliolaceas.

Localid,ad,e: Gerês (U. C.) I Arredores de Guimarães, Gerês

!C.__llullo-ns, 7, 15); Azagãos (T. G.); Gerês, Gouveia (J.
T. W.). Maio a Setembro.

Fig. 62
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Fis. 63

Argynnis euphrosyne L.

Asas pela face superior muito semelhantes às da selene.

Pela face inferior as anüeriores apresentam a mancha amarela
apical menos carregada e o castu,nho é substituído por ver-
melho I as posterioros com muito menos manchas madre-pérola,
sendo só desta côr as seto manohas triangulares na maïgem
exterior; rlma, mancha rro meio da faixa amarela do centro
da asa e uma outra na base I as manchas côr de castanho são

substituídas por vermelho.
A lagarta alimenta-se de várias espécies do Yi'olaceas.

Localid,ad,e: Coimbra (U. C.); Gerês (C. Mervnus, 16);
Gerês (M, C.); Gerês, Ruivaes (J. f. W.). Maio e Junhc.

Pouco comum.

Argynnis latonÍa L.

Asas fulvas, as anteriores com a forma da margem exterior
oôncava, uma linha submarginal preta, e muitas pintas da
mesma côr espalhadas por tôda a asa, base e maïgem interior
côr de bronze em alguns exemplares e, noutros, câsüanho; ag

Fig. ôt
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posteriores com uma linha submarginal prete, três séries de
pintâs pretas c1uási paralelas à margem extêrior, base côr de
bronze, chegando até quási ao meio da asa.

Pela face inferior nas asas anteribres, além das pintas
pretss existem seis a oito pintas madre-pérola na área apicaÌ;
eo lrcsteriores com uma série de manchas madre-pérola para-
ldr À margem exterior, interiormente à quaÌ há uma série
do pintas redondas iguaÌmente madre-pérola I o resto da asa
@ manchas grancles da mesma côr.

A lagarta alimenta-se de várias espécies do Viola,ceas,
*,egaado quási todos os autores; nunca a encontrei nessas
plrntas nas proximidades do Pôrbo, mas em várias outras
plrntas baixas.

Localidqde: Todo o paÍs. Bestante comum. Maio a No-
çembro.

Argynnis aglaja L.

Asas fulvasr na ? a côr menos viva do que no á, as ante-
rioros com a margem exberior preta, uma sério de manchas
fuiangulares submarginais da mesma côr, uma série de pintas
redondas igualmonbe pretas quási paralela à margem exterior,
sondo a pinta entre as neryuras 1 e 2 mais próxima à margem I

-'a série irregular de manchas atravessando, quási no meio
da asa, umas ouüras pecÌuenas pretas na célula iliscoidal ;
base polvilhada da mesma côr I as posteriores com a margem
erterior prota, uma série de manchas triangulares submar-
ginais da mesma côr, interior à qual há quatro a seis piutas
igualmente pretas; uma, linha em zig-zag atravessando a asa

6t

Fig. {ì5
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s umas msnchas pretâs plóximo à base, a qual é polvilhada
da mesma côr.

Pela face inferior as asas anteriores apresentam o mesmo
deseuÌÌo da face supefior, excepto na baso e na m&rgem exte-
rior, que não são pretas, e na parte apical eixistem umas pintas
madre-pérola paralelas à margem exberior I as posteriores
esverdoadas na parte basal, contornada por uma série de
manchas madre-pérola, interiormsnte às quais so encontram
umas ouüras da mesma côr, uma série de pintas submar-
ginais igualmente madre-pérola, do lado de dentro da quaì
se nota uma faixa amarelada.

A Iagarüa alimonta-se de várias espécies do Víolaceus.

Localídad,e: Coimbra (U. C ); Gerôs (J. T. W.). Rara.

Pig.66

Argynnis niobe L. ab. eris Mprc.

Asas fuÌvas, sendo o desenho da face superior muito seme-
Ihaute à aglaja.

Pela face inferior o desenho das asas anteriores é igual-
mente semelhante à aglaja mas nã,o nas asas posteriores cuja
côr é muito variegada coú manchas de vários tons amarelos,
verdes, e castanho-claro, uma série de pintas vermelhas com
ceutro amareÌo, paralela à margem exterior.

O tipo tem umas manchas triangulares madre.pérola na
mergem exterior, uma série de manchas da nìesma côr atra-
vessando o meio da asa e algumas manchas igualmente
madre-pérola na parte basal,, què nesta aberração sã,o subs-
tituídas pór amarelo.

A lagarta dlimenta-se de vririas espdcies de Violaceae, l

Locatiitad,e: Ucanha (T. C.); Gerês (J. T. \ry.). Múüo rara.
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Fig. 67

Argynnis adippe L.

Asas fuÌvas, as anteriores oom uma linha na maïgem exte_ior, outra submarginal engrossarìa nas nervuras, interior-
Eente à qual há manchas triangulales, tôdas pretas; urna série
de pintas redondas da mesma côr quási paìalela à margem
extorior I o resto da asa com manchas ìgualmente preïas,
a base polvilhada de castanho; no á, nas nervrlras B e 4
as escamas são mais carregadas, dantlo a impressão de quo a
nervura é mais larga I as posteriores com uma linha dupta
Dreüa na margem exterior, lúnulas submarginai. " uma sdrie
de pintas redondas da mesma côr paraleÌaã *urg"* exterior,
sendo a 3.a e 5.4 mais pequenas, uma faixa irregìilar atraves_
sando o meio da asa, uma mancha sub-basal igualmente
pretas, base castauho.

Pela face inferior as asas anteriores apresentam o mesmo
desenho da face superior, mas a margem ìostal, a área apical
e parte da margem exterior são amarelas I existem tres piltas
sub-apicais côr de madre-pérola em logar de preto I as 

-po*te-

riores, amarelas com uma, série de manchas trlangulare, *ob-
marginais madre-pérola, uma sóris de pintas rJdoodas ver_
melhas com oentro madre-pérola paraleú à margem exterior,
um.a série de manchas irregulares igualmente tadre_pérola
coutornadas por preto e verde-escuro atravessando o -ãio du
lsa, e umas manchas grandes da mesma côr na parte basal.

Lb. cleod,oua O.
SÉrrn L - N,o 29 - Fesc. III.
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Na face inferior as manchas madre'pérola são substituídas

por amarelo, mas o centro das pinl,as vermeÌhas quási sempre

é maclre.pérola.
Yar. chlorodippe H. Scu.
ïgual ao tipã, mas a facs inferior das asas posteriores é

verde em vez de amarelo.
.Lb. cleodíppe O.

A face inferior das asas posteriores é verde, como na

chlorod,iytpe, mas a côr madre-pérola é substituida por amarelo.

A lagarta alimenta-se de várias espécies d'e Violq,ceas.

Localidade: Coimbra (U. C.); S. X'iel, Arredores de Gui-

marãos (C. Mexors , 4,7)i Arredores do Pôrto, Azagais (J. G.);

Arredores do Pôrto, Gerês, Pedras Salgadas, Gouveia (J' T.

W.). Maio a Agôsto.

Argynnis paplia L.

Âsas no ó fulvas, na Ç muito mais escurasr as anteriores
com a margem exterior preta, duas séries de manchas da

mesma côr paralelas à margem exterior e algumas manchas
igualmente protas na parte sentral das asas, as nervuras 1 a 4

engrossadas no / I as posterioïes apresentam uma faixa irre-
guÌar submarginal preta, duas séries de manchas redondas
da mesma côr paralelas à margem exterior, duas faixas pretas,
sendo uma irregular, atravessanclo o meio da asa, e outra
pequena entre aquela e a base.

Pela faoe inferior as asas anteriores apresentam quási o

Fig. 68
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llessra ieseriLo da face superior, havendo algumas manchas
ìr rart€ apical: as posteriores são nacaradas esverdeado, com
.hrrs séries de manchas mais escuïas submarginais, uma faixa
Gãrneiia mais cÌara atravessando o meio da asa, e mais duas
frir6: kuahaente clar"as atravessando cìesde a nrargem costal
rtd ao naeio da asa.

A lagarra alimenta-so de várias espécies de Violaccas.

I":-:*idade: Coimbra, Gerês (U. C.)1 Arredores de Guima-
riss- tlerÊs (C. Moxlrs, 7, lõ)1 Azagães (T. G.); Braçal,
Ëerre$. Fedras SaÌgadas, Aregos, Gouveia, Arredores do pôrto
.J- T- w.i. JuÌho a Setembro.

Fig. 69

Argynnis pandora Scnrnr.

Asas esvercleadas, amarelas nas proximidades da margem
{ostal, as mancÌras pretas quási iguais às da face superior da
p,aphia.

PeÌa face inferior difere muito desta espécio I as asas supe_
riores vermelho vivo e na parte airical amarelo manchado ãe

"dre-péroÌa I as posteriores nacaradas esverdeado-escuro com
tr,ès faixas claras, uma submarginal, outra no meio da asa e
e terceira entre esta e a base, uma sório de pintas igualmente
dr,ras entre a faixa submarginaÌ e a do cenúro da asa.

À lagarta aÌimenta-se de várias espécies d.o violaceas.

Localidade: Coimbra, Marão (U. C.)1 Gerês (C. Mrrvons, 4);
Lragães (T. G.) I Gerês, Pedras Salgadas, Aregos, Braçal,
Goureia, Porbo (J. T. W.). JuÌho a Setembro.

ti)
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Familia ERYCENIDAE

Êlubf. familia LIBYT,EEIIrÂE

Glenrs LIBYTHEÂ F.

Frg' 70

LibYthea celtis Fuossr,.

Asas côr de castanho-escuro, muito angulosas, as aÌlte'
riores com cinoo manchas fulvas, e uma mancha poquena

amarela ne ma,rgem costal I as posteriores com uma ma,nch&

fulva próximo à margem exterior.
Pela face inferior as asas anteriores apresentam o mesmo

desenho da face superior, sendo o fulvo mais desmaiado I as

posteriores acinzentadas. Palpos muito grandes castanho-
-escuro.

A lagarta, segundo L.Lwe, alimenta'se de Celtie Australis.

Locaüilade: Coimbra, Marão (IT. C.). Tenho dois exem'
plares ofereeidos, um de Guimarães, pelo Ex.'o Sr. Ar,nnnto
Vmrnl DÂ CRuz, e outro de X'aune, pelo Ex.'o Sr. Dr. G.

Macslno.
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Subf. familia NEMCOBIINAE

Genus NEMEOBIUS Srpr,.

Fig. ?1

l{emeobius lucina L.

Asas côr de castanho-escuro, as anteriores com uma série
de mancÌras castanho-amarelado como centro castanho-escuro,
submarginal, e duas- séries irregulares transversais I as poste-riores com Ìrma série de *uoàLu* castanho_amarelado comocentro castanho.escuro, submarginal l outra série da mesmacôr atravessando-as desde u *uri"* costal até à margem inte_lior, ner.vuras castanÌro_escuro.

Pela face inferior a,s asas são oasüanho-amarelado, as ante_riores com uma sér'ie de pintas submarginais castanho-escuro,
duas faixas irregulares atravessando as nervuras castanhã--escuro; as posteriores com uma série de pintas submarginais
casüanho-oscuro, envolvidas por semicírculos da mesma côr,uma série de manchas brancas marginadas de casüa.ho-escuro
aüravessando-as a meio e outra s-érie da mesma 

"Orr-prJ_ximo à base.

^ .A 
l_ug"rtu, segundo Srrtz, alimenta-se de várias espécies dePrintula e Eumea.

Loealidade: Gerês (C. Mt:wu:s, 16); Gerês (M. C.); Gerês(J. T. W.). Rara. Maio.

SÉnrn f. - N.o 29 - Fesc. IIf.
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llemôrlas s Estudos do Museu Z00lóglc0 da UniYotsldade de Colnbra

Os trsbolhoe publicectos nas rMemórias e Estutlos cloMuseuZoológicoclaUni.
versiclad.e de Coimbrar constitulrõo as seguintes séries:

f. ZooÌogia sistemética.
If. BioÌogia e Parasitologia an{mol'

ffi. Anotomia comparad.a e Eistologia.
IV. Embriologia e Tereüologia.
V. Filosofli zoológica.

QuaÌquer assunto quo não oonste tlas Séries mencionaclas, poderó ser publicedo

eob designaçã,o especial (Biograffae, Yiagonsr BibÌiografias' BeÌatórios' etc.).

Os ectudos sôbre a fsuna de PortugaÌ e das Colóniar portugnesas, oonstitulÌão
parüicular objecto da I.r Sórie'

Às oonolusões cle trobalhoe intsrsssa,ntlo particularmente è zoologia econónica
e ParasitoÌogia, ocuperão de preferêucia a II.a Série.

Segundo a sua incÌole e interêsse especial, as Memórias eerã,o publicetÌas ern por'
tuguês ou em lingua estrangeir&.

Oe diversos estudos conetituirÃo sempre objecto tle fascicuÌoe ou volmes espe'

ciais de Publicação.
Nas rMemórias e Estualos do Museu Zoológico cla Univereitlede tle Coimbror, po'

derão ser publioaclos trabalhos realizodos indepentlentemeute do Museu. clesde que

esôes concorram para o desenvolvimento superior ê progrssao das.Sci6ncias Natuais
e perticularmente para o conheoimento da Fauna tte Portugal ou das ColóÀias Por'
ôuguesas.

Museu Zoológico cla Univorsidetlo de Coimbra, Janeiro de 1921.

À DrRFCçÃO.

Ménoires et Études du Muséum Zoolo{lque ds I'Unlvetsltd de Colnbra

Les travaur publiés dans les (IÍémoires et Étutles tln lÍuséam ZooÌogique cÌe

I'Uuiversité de Coimbra, Í'eront I'objet cles Séries euivanteg:

L ZooIogie systématique.
II. BioÌogie et Parasitologie animale.

llf, Ànatomie comparée et Eistologie.
IV. Embriologie et Tératologie.
Y. PÌriìosophle zoologique.

Tout auire sujet sera publié sous ttésignetion spécialê. (Biogtapbies. Yoyages,

Bibliographies, Rapports' êto.).

Les éüudes sur la Faune ilu Portugal et des Colonieg portugaGes, feront I'objet
particuÌier de la f.re série.

Les conclusions ds travaux intéréssant spécialement à Ia zoologie économique

ot à la parasitologie, feront I'obiet de Ia If.me Série.

Les l\Íémoiros et Études seront publiés on portugais ou sn autre idiome guivanü

leur intérêt particulier.
Les atifféÍentes études feront toujours I'objet de fascicules ou rolurnes inctépen'

clant de la Publication'
Tous leg trâvaux intélessant au progrès des études supélieuree de zoologie et

particulièrement à la Feune ctu Portugal ou des Colonies portugaises, pourront ôtre
publiés dans les cllemoires et Étuales clu Muséum Zoologique ile l'Université de Coia-
bror quoiqu'ile ne soient pas réalieée tlans Ìe Muséum.

Muséum Zoologique cte I'Univereité de Coimbre. Jenvier 19'24.

IJÀ DIBECTION.



Famllla LYCAENTDAE

Subf. famÍüa TEECÍrI1\[f

Gonus IúEOSIPfS Rnn.

Frg. ?3

re
Laeosipis roboris Esp. Var. lueitanica Srcn.

. Asas aasüanho-escuro, púrpura na parte basal, as poste-
riores com uma série de pinìas-purpúreaì submarginais, q*iri
indistintas.

Pela face inferior a,s as&s são cinzento-amarelado, uma
faixa Jarga côr de laranja na mergem exüerior,, contomado
no lado externo por uma linha castanho_escuro e por denürg
por uma, série de pintas pretas orladas de azul_claìo e outra
série de traços azul'claio no centro da faixa. Tôcras ur púi",
são mais indistintas nas asas anteriores.

^ A lagarta alimenta-se de folhas de Frauinus, Liguttrum e
Quercus.

Localidad,e: Coimbra, Soure (U. C.) I Arredores de Setúbal
(Vrnr,r,nonxr, 6); S. Fiel, Cadric"ira (ô. M.oroos, a, fO;; Siiva
Escura, Pampilhosa, Aregos (J. T. W.). Junho_Agôsio.

t

SÉnrn I. - N.o 2g - Fesc. IV.
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Genus CALITOPHRYS tsrrLs.

W#
Fig. 74

Callophrys rubi Lru.

Asas castanho-escuro com um reflexo avermelhado, franja
castanha, a pelugem em volta dos olhos. branca, uma ca,uda

rudimentar no ângulo anal.
Pela face inferior as asas anteriores são verdo'claro muito

vivo com uma faixa castanho'escuro na margem interior; as

posteriores são verde-claro muito vivo com uma série de

pintas brancas atravessando o meio da asa, franja esver-

deada.

Lagarta: Alimenta-se de muiüas plantas incluindo Quercus,
Genista, Vaccinium, Sedun't eíc.

' Local;id,aìIe.' Co.mum por tôila â parte. tr'evereiro-Maio.

Ab. feruid,a Sran, As asas são bastante mais averme-

lhadas. M
Fig' ?5

Callophrys avis CnaP.

Mnito semelhante à, rubi, mas um pouco maior.
Asas castauho bastante avermelhado, franja castanha, a

pelugem em volta dos olhos vermelha, uma cauda rudimentar
no ângulo anal.
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Pela faco inforior as asas anteriores são verde-claro muito
vivo, uma faixa castanha larga na, m&rgem interior, uma
linha branca irregular atravessando a a,sa paraÌela à margem
exterior, desde a margem costal, terminando na faixa ãas-
tanha; as posteriores são da mesma côr das anteriores com
uma linha quebrada atravessando o meio da asa. Distingue-se
logo da rubi pela pelugem dos olhos que é vermelha em vez
de branca, e na côr das asas na face superior, que é rnuito
mais vermelha ainda que a aã. feraid,a.

Localid,ad.e: Gerês (C. MnNonsl 9), M. Cnaz,;. f. W.;
Ucanha (T. G.). Maio.

Genus TflECLA F"

Fig. 76

Thecla spini Scnnr,.

Asas castanho-escuro I as anteriores da fl,apresentam um&
mancha fulva quadrada quási no contro aa aria, âs postoriores
com uma pinta fulva no ângulo anal e mais três ou quatro
pintas da mosma côr paralolas à margem exterior; o 3 é uni-
formerhente castauho; quer no / quer na Ç próximo ao ângulo
anal na úargem exterior existe uma caudã comprida 

"-fio"com a terminação branca.
Pela face inferior as asas são castanho-clarol nas ante_

riores existe uma ìinha quebrada branca atravessando quási
tôda a asa; as posteriores com uma linha quebrada e em uÇu^g
atravessanilo a asa desde a margem costal ate à maïgeÀ
inüerior, uma pini,a fulva contorúd" por preto no ânguÌo
anal, uma mancha azul-claro entre o ângulo anal e " ""id*,uma série de pintas fulvas submargiuaìs, tendo cada uma
desüas pintas uma outra preia muihã pequena, no lado inüe-
rior e algumas vezes outra no lado extãrior.
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Laqarta: Alimenta'se cle várias espócies: de Rhamnus e

Prunue.

Localí'iLad'e: Arredores de Setúbal (Vrnrr'monrr, 6); Porüas

de Róclõo (C. Mowons, 4); '['zagães (T' G'); Arreclores do

Pôrto, Lzagaes, Gerês (J. T. 1M')' Maio-Agôsto'

M
'Fig. ??

Thecla ilicis EsP.

Asas oastanho-escuro, o I com uma pinta fulva pequena

no â,ngulo anal das ,asas post'eriores I a 9 alóm desta piuta

tem Uma mancha fulva uas asas auteriores entre as nervuras

1e6.
Pelafaoeinferiorémuitosemelhanteàspinimasfalta.lhe

a mancha azul próximo ao ângulo anal e a cauda é mais

curta.

Lagarta: Àlimenta-se de várias espécies d'e Quercus'

I ocalid,ad,e : Coimbra (U' O.) I Arredores cle Setúbaì (Vrnrr'-

TTEDENT, 5) ; Arredores de S. Fiel, Tôrres Vedras (C' Mnwoos'

4, 10); Àzagães (T. G.) I Arredores do Pôrto, Azagães, Gerês,

úat"t Salgaitas, Leiria (J. T. W')' Maio e Junho'

Yar. ,r*ri Hu*. S. Fiel, Tôrres Vedras (C' Mnxons, 4, 10)'

Lb. cerri HsN. S. FieÌ (C. MoNons, 4),
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Genus ZEPHYRUS Dmu.

WW
Fis. 78

Zephyrus quercus L.

Asas azul-escuro, o ó com uma borda preía na margeflL
exüerior das anteriores e postoriores, a g com uma mancha
violeta na parüe basal que nas asas anteriores se estende pela
ma,rgem interior I cauda bastanto rudimentar.

Pela face inferior as asas são cinzentas, as anteriores com
uma linha brâncâ aüravessando â asa, desde a margem até â
nêrvur& 1 paralela à margem exterior, duas pintas côr de
laranja submarginais I as posteriores com uma, linha branca
imegular aüravessando a asa desde a mergem costal aüé à
margem interior, uma pinta côr de laranja também no ângulo
anal e uma ou duas pintas submarginais da mesma côr.

Lagarta; Alimenta-se de várias espécies d,e Quercut.

Localidnile: Arredores de Setúbal (Vrorr,r,nonwr, b). Maio
e Junho.

Genus THESTOR, HsN.

Fig. 79 t \

Thestor ballue X'.

Asas castanho-escuro; no ó às vezes encontram-se uma a,

três pintas fulvas na margem extorior, próximo ao ângulo anal l
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a g epresonüa uma mancha gra,nde fulva na parte central das

asas anteriores e nas posteriores uma faixa, larga na margem
oxterior desde o ângulo anal até á nervura 5.

PeIa face inferior as asâs anteriores têm uma faixa larga
oinzonta na margem costal e um& faixa estreita da mesm&

côr na margem exterior I o resto das asas é fulvo com uma
série de cinco pintas proüas quási paralela à margem exterior,
outra série do cinco da mesma côr em forma do V no centro
da asa próximo à margem cosüal, s mais duas pintas entre
aquelas e a baso, quo ó verde I as posteriores cast,anho-escuro

com a, parüe basal de um verde-claro metálico, e algumas

pinüas brancas pouco nítidas espalhadas por tôda a asa.

A lagarta alimenta-so de Bo$eania hispiìIa (Smrz.).

Localidaile: Coimbra (U. C.); Sintra (Ror,uscHrln, B);

Arredores cle Setúbal (Vrorlr,nrnur, 5); S. Fiel (C. Mowons,

13); ITcanha (T. G.)1 Lamego, Coimbra (J. T. W.). Março

e Abril.
Genus CHBYSOPHÂNUS Hnx.

W
Fis.80 $

. Chrysophanus hippothoë LtN.

Asas côr de cobre metálico com um reflexo azulado; no d
as anteriores com uma faixa casüanho-oscuro estreita nas

margens costaÌ e interior, uma pinta discoidal da mesma côr,
uma série de pintas igualmente casüanho'escuro submarginais ;

as posteriores desdo a margem interior até ao meio da asa

castanho-esouro, uma pinta pequena da mesma côr no centro
da asa, maïgem exterior com uma faixa. Iarga igualmento
castanho-escuro com umas pintas cobreadas submarginais I

na ? as asas anteriores tôm mais uma série de pintas atra'

A piota central está um pouco fora clo lugar no deeenho I deveria estar

mais prórimo à bage dq aga.
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yessando a asa paralela à margem exterior e um& pinta
pequêna, interior à pinta discoidal; as posteïiores completa-
mente oasüanho-esouro com uma pinte submarginal côr de
cobre.

A facs inferior é cinzento-claro cosl a parte cenüral ala-
ranjada, uma linha na margem exterior castanho-escuro, um&

,série cle pintas submarginais pretas orladas de cinzento quási
branco, outra série irregular igualmente preüa e orlada de
einzento aüravessando a asa e mais trôs pintas paralelas à

margem costal I as posteriores cinzento-claro, base polvilhada
de preto, uma série de pintas submarginais pretas orladas
de cinzenüo qurísi branco, outra série irreguÌar das mesmas
crôes atravessando a asa, interiormente à qual se notam meis
sete pintas igualmente pretas.

A lagarüa alimenta-se de várias espécies de Rurnen.

Loçalid,ad,e: CaramuÌo (Colecção ile Éror).

Fis. 8l Q

Ghrysophanus alciphron Rorr. vaï. gordius Snnz. (*)

Asas fulvo com um reflexo azul Ìustroso no S1 as ante-
riores com uma faixa preta estreita na margem exterior, uma
série de pintas da mesma côr paralela à margem exterior, uma
série irregular de pintas atravessando a asa e mais duas pintas
na célula discoidal igualmenüe pretas; o feitio das aias no f,
d menos arredondado na ma,ïgem exterior; as posteriores
pretas na margem exterior, trôs séries de pintas pretas para-
lelas a essa margem, uma pinta igualmente prota no centrs
da asa, base polvilhada de preto.

Pela face inferior as asas são cinzento-amarelado e apre-
sentam as mesmas pintas da face superior; a parto oontral

(*) O rlesenho foi tirado de um exemplar muito pequeno.

76
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das asas enteriores ó fulva e as asa,s posteriores têm uma
faixa submorginal fulva.

A lagarta alimenta-se do vririas espécies de Rumeu.

Localíd,ad,e: Coimbra, Buçaco (U. C.)1 Serra da Estrêla
(i\{^l,toso S.lxros, 2, 3); Arredores de S. Fiel (C. Mnnons,4);
Arredores do Pôrto, Yizela, Gerês, Braçal, Gouveia (J. T.IM.).
Junho-Agôsto.

Fig.82

Chrysophanus phlaeas Ltt.t.

Asas anteriores côr de cobre metálicas, com oito pintas
pretas e uma faixa castanho-escuro na mergem exterior I as

posteriores oastanho-esouro cgm uma faixe côr de côbre na
margem exterior contornâda por pintas pretas.

Pela face inferior as &s&s anteriores são fulvas e a,pre-

senüam o mesmo desenho cla face superior I as posteriores
sã,o cinzento-claro com bastantes pintas pretas pequena,s, e

uma linha quebrada fulva paralela à margem exterior.
A lagarta alimenta-se de várias espécies d,e Rumea.

Localidade: Comum por üôda a parte. Março-Oububro.
nar. eleus E, Maior do que o tipo; &s asas muito mais

escuras e uma, cauda pequena no sítio da nervura 2 nas asas

posteriores
Voa juntamente com o tipo.
.Lb. caerulcopunctata SruNp. S. Fiel 1C. Murons, 13).
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ris. 83 i
Chrysophanue dorilis HurN.

Asas do J castanho-escuro, as anteriores com uma série
de lúnulas pretas Ìra ma,rgem extorior, uma série de pintas
da mesma côr atravessando a asa para,lelamente à margem
exüerior, outra série igualmente preta atravossando o meio da
asa e mais três pintas pretas paralelas à margem costal ; na g
as asas são fulvas, as posteriores com uma faixa fulva com
pintas pretas na margem exterior o muiüas pintas da mesma
côr espalhadas por tôda a superficie. As asas auteriores da g
são fulvas em vez de castanho-escuïo.

Pela face inferior são oinzento-claro e apresenta,m as
mesmas pintas da face superior I as anüeriores são fulvas
próximo à margem interior.

A lagarta alimenüa-se de várias espdcies d,o Rumeu.

Locali.d,ade: Gerês (U. C.); Minho, Gerês (C. MuNons,
7,15); Arredores do Pôrto, BraçaÌ, Gorês, pedras Salgadas
(J. T. W.). Maio-Agôsto.

Genus POI:YOMMATUS Lrrn.

W@
Fis. 84 t

Polyommatus baeticus LrN.

Asas do d côr de violeüa com a ma,rgem exterior castanho
muiüo oscuro, as postoriores com duas pintas redondas protas
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sêndo a, mais próxima ao ângulo anal geralmente dupla e a
outra rodonda e orlada de branco I entre as duas pintas nasce

uma cauda bastante oomprida e muiüo delgada I as asas da i
sã,o oastanho-escuro e na base azul;

Pela face inferior as asas são cinzento, as anteriores com

estrias irregulares brancas atravessando â asal as posteriores
igualmente cinzento com uma faixa branca atravessando a

asa e muito estriadas de branco, duas pintas redondas pretas
próximo ao ângulo anaÌ marginadas por côr de laranja no
lado interior e vorde metálico no ]ado exterior.

A lagarüa alimenta-se ilo várias espécies de l-reguminosas.

Localíd,aiJe: Comum por tôda a parte. Maio-Outubro.

Genus TARüCUS Roonu.

Fis' 85 t

, ' Tarucus telicanus l-,lrlc.

Asas côr de violeüa no $ com a margem exterior castanho-
-sscuro e duas pintas protas pequones redondas indistintas,
próximo ao ângulo anal, ontre as quais rÌasce uma cauda del-
garla mas mais curta do que a da baeti,cusl as da g castanho-
-escurol as anteriores com duas séries de pintas redondas
pouco distintas em forma de V, base côr de violeta; as pos-
teriores com duas pintas pretas quási indistintas marginaclas

no lailo interior por côr violota próximo ao ângulo anal, base

igualmenúe de côr violeta.
Pela face inferior âs asas são castanho-cÌaro cobertas de

riscos irreguìares brancos, duas pinüas pretas pequenas re-
dondas orladas de verde met,álioo próximo ao ângulo anal.

A lagarta alimenta-se d,o Lgthràm solicaria (Lluc.).

Locali.ìÌnd,e: Comum por tôdâ a parte. Abril-Setombro.
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Genus ZIZERA Moonn.

re
Fis. 86 S

Zizera lysimon Hnr.r.

Asas do g azul-escuro com uma faixa larga prota na
margem exteriorl as da g castanho-escuro com um reflexo
azul na base.

Pela face inferior as asas são cinzento-cìaro, as anteriores
com uma faixa branca submarginal sobressaindo duas sóries
de. pintas da côr do fundo, outra sórie de sete pintas pretas
atravessando & asa, seis das quais formando um semicírculo
em volta da pinta discoidal e a séüima desviando-se para a
mergem exterior, mais duas pintas pretas entre a pinta clis-
coidal e a basel as posteri(ros com o mesmo dosenho daface
superior tendo três pintas próximo à base.

A lagarta alimenta-se de Lornia d,iphylla (Sr:rrz.).

Local,id,ad,e: Batalha, Leiria (Mlroso Sluros, 2); Arre-
dores de Setúbal (Vrnrr,moeur, õ); Covilhã,, Tôrres Vedras
(C. MnNpss, 4, 10); Pampilhosa, Porto Gouveia (J. T. W.).
Julho-Setembro.

WK
Fig. 87 ó'

Zizera minima Fusssr,.

Asas azuis no ó com uma faixa larga castanho-egcuro na
margern exterior e uma pinta preta discoidal indistinta; as
da g são casbanho-escuro. Pela face inferior oinzento quási
branco, as anterioros com uma série de pintas preüas quási
paralela à margem exberior e um& pinta discoidal igualmonte
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preta; as posteriores com uma sórie de pintas pïetas atraves-
sando-iìs diagonalmente, um& pinta cla mesma, côr na üargem
costal e outra pinta preta disooidal.

A lagarta alimenta-se de plantas <los góneros Anthgllis,
Aüragalus, olc.

Localid,ad,e: Bragança (U. C.) I Arredores de Setúbal (Vrcr,-
rrEDENr, 5); S. Fiet (C. Mrxons, 13). Abril, Julho e Agôsto.

Genus LYCADNÀ F.

Fis.88 $

Lycaena argus L.

Asas do á azul-escuro oom uma faixa preta na margêm
exterior, as posteriores às vezes com uma sórie de pintas
pretas submarginais encostada à faixa marginal I as da I cas-

tanho-esouro, as anterioros com uma faixa fulva paralela à

margem exüerior não ohegando à margem oostaÌ, uma pinta
preta discoidal, as posteriores com uma faixa fulva submar-
ginal sobressaindo algumas pintas pretas indistintas.

Na face inferior as asas sã,o cinzenta,s, &s antoriores com
uma faixa fulva submarginal, marginada por pintas pretas
sendo as da série exterior envolvidas no lado exterior poï
branco, uma série * de pintas pretas orladas de branco atra-
vessando a asa em forma de semicírculo em volta da pinta
discoidal, a última das cluais se desvia para o lado exterior
aproximando-se no ânguÌo posterior, a pinta discoidal preba

envolvida de branco I as posteriores com uma faixa fulva
submarginal marginada por pintas pretas sobressaindo pintas
verde metálico nas da série exterior, ma,rgem exterior branca,
uma sórie irregular de pintas pretas orlaclas de branco atraves-

* Esta série varia muito na forma em diversos exemplares, sendo a do

degenho múto meuos curva do que o costunre.
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sando o meio da asa, uma, pinta cliscoidal preta
pintas da mesma côr próximo à base da asa.

A lagarta alimenta.so de planta*s dos géneros
T)'ifolium, Genista otc.

e quatro

Coronílla,

Localídad.e: Coimbra (U. C.); Serra da Estrêla, Luso
(M^toso S.Lxros, 2); Arredores de S. Fiel, Minho, Gerês,
Tôrres Vedras (C. Mnrvnrs , 4, 7, 1ã, 10) I Arredsros do Pôrto,
Gouveia, Gerês, Braçal (J. T. \4r.). Maio-Julho.

Yar. hgpochionaRsn. S. FieÌ (C. Mnxons, 13).' Var. CAsaiacus Cnlpu. Gerês (C. Mrr*lrs, 15).

w@
Fig.89

Lycaena baton Besrn.

Asas do ó côr de Ìikís, uma pinta preta discoiclal, margem
exterior preta'com pintas submarginais pretas orladas de azul,
franja preta e brancal as da ? cinzento muito escuro, base
azul, pintas como no 8.

A face inferior é cinzenbo.claro, as asas anteriores com a
margem exterior preta, umas pintas paralelas à margem exbe-
rior, uma série irregular de pintas atravessando a a,sa, uma
pinta discoidal e outra entre esta e a base, üôdas pretas or-
ladas de branco I as posüeriores com a margem exterior preüa,
uma faixa submarginal fulva marginada por pintas pretas,
uma série irregular de pintas atravessando a, as&, uma pinta
discoidal, quatro pintas próximo à base, tôdas pretas orladas
de branco, base polvilhacla de côr de lilás.

A lagarta aÌimenta-se de Ihgmus.

Local;idade: Arredores de Setúbal (Vrorr,r,uonxr, 6); Val
de Rosal (C. Moxnns, 10); Paiva, Pousada, Arredores do
Pôrto, Pedras Salgadas (J. T. \Ãr.). Margo-Maio

Lb. panoptes lln.t. A faixa fulva é suprimida na face
infererior o a côr geral é mais uniforme;
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wW
Fig, 90

Lycaena astrorche Bcsrn.

Asas castanho-escuro em apbos os sexos, franja castanho
e branco I as anteriores com üma faixa fulva submarginal e

uma pinta preta discoidaÌ; as posteriores com uma, faixa fulva
submarginal.

A face inferior é castanho.olaro, as anteriores com uma
faixa submarginal fulva marglnada por meias-luas pretas,
uma sério irregular de pintas pretas orladas de branco atra-
vessando a asa, algumas pintas discoidais das mesmas côres I
as posteriores com uma faixa rubmarginal'fulva marginada
por moias-luas pretas, uma série irregular de pinüas pretas
orladas de branco atravessando & as&, a piuta discoidal e mais
três pinüas próximo à base, tôdas pretas orladas de branco.

A lagarta alimenta-so de planôas dos géneros Centaureq, e

Eroüum.

Localida,Te: Basüante comum por tôda a parte. Março-Se-
tembro.

\ar. cali.dn Bpr,r,. Serra da Estrôla (C. Mernns, 4).

Fig. 91 t

Lycaena icarus Rorr.

Asas do { azul-lilás, margeÍq exterior preüa; as posteriores
apresentam umas pintas pretas encostadas à margem exterior I
es da ? são çasüanho-escuro, as anteriores com uma série de
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pintss folvas paralela à margem exterior, pinta cliscoidal
preta, base polvilhada de azul-claro; as posterioÌes com uma,

série de pintas pretas submarginais contornada intoriormente
de fulvo e exteriormente de pzul, margem exberior preta, franja
branca.

Pela face inferior as asas do ó sáo cinzento e as da ? cas-

üanho-claro, as anteriores com uma faixa fulva contornada
inüeriormente e exteriormente de preto, margem exterior preta
com branco no lado interior, uma série irregular de pintas
pretas, marginada de branco, atravessando & as&, uma pinta
discoidal e dluas pintas entre esta e a base da asa, tôdas
pretas marginadas de branco I as posteriores com uma faixa.
frìva marginada exteriormente de pintas pretas e brancas e

interiormente com lúnulas pretaÈ, uma série irregular de pintas
pretas marginada de branco quási paralela à margem exterior,
uma pinta discoidal e três pintas entre esta e a base, tôdas
pretas marginadas tle branco, uma mancha branca triangular
no meio da asa encostada à faixa fulva, base levemente pol-
vilhada de azul-claro, mar.gem exterior preôa.

A lagarta alimenta-so de muiúas espécies de Leguminosas.

T,ocalicJad,e: Serra da Estrêla, Alcobaça (Mlrtozo Slrr-
ros, 2) I Arredores de Setúbal (Vrorur,uonNr, ó); Serra da
Estrêla (C. MoNons, 4); Arredores do Pôrto, Gerês, Gouveia
(J. T. \4r.). Abril, Maio, Agôsto.

,Lb. caerulea Fucus. Pela'face superior a Ç é azul-claro
desde a base ató quási ao chegar à faixa submarginal.

LocalirJacle: Arredores de S. Fiel, VaÌ de Rosal, Minho
(0. Munros , 7, l0ì Lg).

.Lb. celina Ausr. Torres Vedras, S. Fiel, Minho (C. Muu-
D!rs, 7, 10, 13).

92

Lyeaena escheri HsN.

Asas do ó azulJilás claro, margem exterior pretal as da

t castanho oom uma faixa fuÌva submarginal, nas posteriores
entre a faixa fulva e a margern exterior existe uma série de
pintas pretas, franja branca.

83
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Pela face inferior as asas são muito semelhantes às da
ícarus, mas faltam-lhes as duas pintas próximo à base das asas I

anteriores e a faixa fulva é muito menos distinta.
A Ìagarta alimenta-so de Astragalus e Plantago.

Localid,ad,e: Guimarã,es, Felgueiras (C. Mrnons, ?).

re
Fig.93 $

Lycaena bellargus Rorr.

Asas do ó azul-celeste brilhante, algumas pintas pretas pe-
guênas submarginais, nas posteriores a margem exterior preta;
asas da g castanho-escrÌro com uma faixa fulva submarginal,
as posteriores com algumas pintas pretas entre a f'aixa fulva e

a, margem exterior que é preta, franja castanho e branco.
Na face iuferior as asas do I são cinzentas e as da i casta-

nhas; margem exterior castanha, as anteriores oom uma série
do pinüas submarginais cast,anho-escuro margiuada de branco
interiormento à qual há uma série de lúnulas igualmente
castanho-escuro, uma série irregular do pintas pretas orladas
de branco atravessando a asa, uma pinta discoidal e duas
pintas entro esta e a base tôdas pretas orladas de brancol as

posteriores com uma, sórie de pintas submarginais pretas,
fulvo no lado interior, branco no lado exterior e orladas de
preto, uma série irregular de pintas pretas orladas de branco
atravessando a, asa, uma pinta discoidal branca centrada por
uma pinta preta quási suprimida e quaüro pintas pretas or-
ladas de branco próximo à base que é verde-claro.

A lagarba alimenta-se de plantas dos géneros ïIipTtocrepis
e Coronilla.

Localid,q.ile: Coimbra (U. C.)1 Arredores ae Setíbat (Vrur,-
LEDENT, 6;; Portas de Ródão (C. Mnwous, 4); Pampilhosa,
Aregos (J. T. IM.), Maio o Junho.

Yar. gtunctifera OspRr,H. Tôrres Vedras (C. MnNors, 10).



Lepídúpteroe de Poúugal,por J. T, Wattíeon 85

I W
Fig. 9a g

Lycaena ssmiargus Rorr.

ï'ace superior das asas do ó púrpura azulado, basso, margem
exterior preüa, as anteriores com a pinüa preta discoiclal qãási
indistincta; na g castanho-escuro.

Na face inferior 3i e 9 cinzentos, as asas anteriores com uma
série de seis pintas pretas orladas de branoo atravessando-as
e. sendo a mais próxima à margem interior dupla, uma
pinba preta discoidal, base levemenüe polvilhada de azull as
posterioros com uma série irregular de pintas pretas orladas
de braneo atravessando & as&, sendo u *ii, pró=ìma à margem
interior dupla, uma pinta das mesmas oôres próximo à bãse,
que é azul.

A lagarüa alimenüa-se de Anthgllis e Armeria.

Localiilad,e: Ucanha (T. G.). Maio...W
Fis. eõ J

Lycaena cyllarus Rorr.

Asas azul-lilás no ó, margem exterior preta e aüravessan-
do-as uma série de pintas esouras pouco distintas I ante-
riores de g côstanho.escuro, base azul-lilós, as posteriores
azul-lilá,s, uma mancha la.rga castanho-es"uro p"ó"imo ao
ângulo exterior, margem exterior preta, uma série de pintas
pretas submarginais, franja Ìrranca. pela face inferior &s asa,s

gúrII I. - 1g.o 29- Fesc. IY.
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são cinzento-claro, as anberiores com uma série irregular de

cinco ou seis pintas pretas orladas de branco atravessando-as
sntre a margem exterior.e a piuta discoidaì que ó preta;
margem exterior preta,l as posteriores com uma série irregular
ile pintas peqúenas, pretas orladas de branco atravessando a

asa, sendo a mais próxima à margom interior muitas vezes
suprimida, pinta discoiilal preta às vezes indisüincta, base

verde-azulado.
Â lagarta alimenta-se 

'de 
Oyiisus; Genista, Astragalus, elc.

:' Locul,iihade.'Pedras Salgaclas (J. f. \M.): Bara. 
.Maio.

@N
. Fis. 96 $

Lycaena molanops BDv.

Asas do d azul-lilás com uma faixa
mergem exterior I as da S casta,nho-escuro
lhaila de azul, franja brànca.

Pela face inferior as asas são cinzento-claro, indo em

aÌguns exemplares até ao cin'sento muito escuro, as anteriores
com uma série de pintas pretas orladas. de branco atraves-
sando a asa, send.o aquela mais curva do que na cgllarus, uma
série de pintas submarginais sombread.a interiormente de cin-
zento muito escuro, sendo mais carregado próximo à maigem
interior, pinta discoidal e margem exterior pretas I as poste-
riores com uma série muito irregular de pintas pretas orladas
de branco, pinta discoirìal preta e'às vezeÈ mais cluas pintas
dlessa mesma côr próximo à base, tôdas orladas de branco'
uúa série'submarginal de lúnulâs escuras, margem exteïioi
prêtã. É nuito. variáveÌ em tamanho e no número de pintas
nas asas posteriores

A lagarta alimenta-so d,e Tt'ifolium

' Localíìlnd,e.' Coimbra, .Rebortlões (U. C.); Arredores de Se-

"ì''
esúreita 

' preta'na
cem. a, base pelvi-
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üíbal (Vreu,r,EDENr, 6); S. Fiel, Guimarães, Gerês (C. Merons,
1,1O, 15); Arredores, do.Pôrto,,Gerês, Gouveia (J. T. W.).
Abril e Maio.

Gedus CIÂNIBIS Der,u.

' rig. e7 g

Cyaniris argiolus L.

Asas azul.lilàs, o $ com a maïgem exterior levemente,
prota, as anterioles da g com uma faixa larga preta na.
margeui exteriorl as posüeriores com uma faixa larga preta
fle margem costal, margem exterior preta, uma série de pintas
submarginais da mosma côr.

A face inferior é branco-azulado, as anteriores oom uma
série de riscos curtos atravessando-as paralelamente à margem
exüerior, mais próximo à qual existe às vezes,, uma úrie
de lúnuÌas pretas maiores próximo ao ângulo posteriof e
diminuindo ató chegar ao ápice I as posteriores com muitas
pintas pretas pequenas e muiüo variáìeis em tamanho.e nú-
mero.

A lagarta alimenta- se d.e Hed,er,a, Iler, Eharnnus, Geniata,
etc.

Localid,ad,e: Comum por tôda a f arte. tr'evereiro-Setembro.
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Geuus CÂBCHÂRODUS Eax'

wW
Fig.98

Carcharodus aloeae EsP.

Àsas castanho-escuro com um reflexo cle púrpura, as ante-

riores com duas faixas cinzentas indistintas atravessando-as,

pinta cliscoidal, duas pintas próximo à pinta discoidal entre

mo""vutut 2 e 3 e 3 e 4, três ou quatro piutas entre a dis-

ãoiclal e o ápioe, tôdas transparentesl as posteriores com

cluas faixas cinzentas inclistintas atravessando & a,sa (na figura

acentuadas ile mais); franja cinzento e casüanho.

Pela face inferior &s asa,s eão oastanho-claro, as anteriores

com as mesmas pintas da face superiorl as posteriores oom

uma sórie tle pintas cinzentas paralela à margem exüerior,

outra série da mesma côr no meio da asa,r e duas pintas igual'

4ente oinzentas próximo à base.

A lagarta alimonta-ee de várias espéoies de Maluaceae.

Locatidaile.' Condeixa (Mltrozo Snrros, 2); Arretlores de

SetúbaÌ (Vrmr,r,nooxr, b); Arredores de S. X'iel, Torres Vedras

(C. nfuNons, 4, 10) I Arredores do Porto, Gorês, Gouveia,

Psdras Salgadas (J. T. W.). Junho s Julho.
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Genus HESPEBIA Lern.

ww
Fig. 99

Hesperia sao Bcsrn.

Asas casüanho-esouro, as anteriores com uma sórie de
pintas pequenas paralela à margem exterior, entre esta série
e a pinta discoidal, tres pintas na margem costel s maig
quatro na parte central da asa, tôdas brancas; as posüeriores
com uma série de pintas paralela à margem exterior e mais
três pintas no cenbro da asa, üôrlas brancasl franja casüanho
e branco.

A face inforior das asas anteriores é semeÌhante à face
superior mas maie claral as posteriores vermelhas, a b&se
branca, uma faixa cinzonta interrompida atravessando a &sa,
sendo mais larga na margem costal e ficando mais próxima
da base do que do ângulo oxtorior; uma pinüa branca Ba.
margem costal próximo ao ânguÌo oxterior, e outra da mesma.
oôr ua margem erterior, entre as nervuras 4 e 6.' :

Localiilnd,e: Coimbra, Bussaco (U. C.); Condeixa, Serra
ila Estrêla (Mlmozo Snvros, 2); Arredores de SetúbaÌ (Vrnrr,=:
TTEDEN'I, õ); S. Fiel, Cadriceira (C. Mnnons, 4, tO); Gerês,
Podras Salgadas, Aregos (J. T. W.). Maio-Agôsüo.

Yar. enuate G. S. Fiel (C. MoNons, 1B).

100

Hesperia proto EsP. :

Asas castanho-escuro, as anteriores com tres ou quatro
pinüas na parte central da asa e ürês pintas na, margeüx coptal
próximo ao ápico, tôdas branco.acastanhado, uma serie de
pintas paraÌola à margom extsrior pouco visível o oastanho-
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-cìaro; os posteriores com uma série de pintas paraÌela à

margem exterior, três ou 'quatro pintas no csntro da asa, e

uma ou duas próximo à base, tôdas branco'aoastanhado.

Pela face inferior as &sas são oasdanho-claro e apresentam

as mesmâs pintas da faoé-supoìior mas menos nítidas.
A lagarta alimenta'se dâ,Phlomi,a.

Localí.d,ad,e: Almodóvar (U. 'C.)1 Arredores de Setúbal
(Vrnu,r,ronxr, 5). Julho.

ww
Fis. 101

. HesPeria alveus Hsì{.

Âsas.cagtanho-escuro, as anteriores com duas pintas na

cólula discoidal, três pintaÉ entre a pinta discoidal e o ápice;

ne mergem costd,l, quatro pintas aüravessando diagonalmente
a aga ontre as nervuras 2 e õ, duas entre'as nervuras t'e 2,

e um& entre esüas e a base, tôdas braücas; às posüeriores

com uma série de pintas quási paralela à margom exterior,
outra série aüravessando o centro da asa, tôdas brancas ou

às vezes castanho-clàro e pouco nítidas; franja'castanhb e

brahco;
Pela face inferior as asas antoriores são castanho'clarÒ s

apresentam as mesmas pintas da face suprcriorl as posterioros
sáo amarelas com uúa faixa intersetaàa branca atravossando
a as&, entre osta faixa e a base ürês pintas da mesma côr, e

uma série de pintas encostada à margem exterior igualmente
branca.

A lagarüa alimenta-se de Polggala.

Loaal,idad,e.' Coimbra (U. C.)1 Arredores do Pôrto, Girrês

(J. T. W.). Abril-Setembro.
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102' :

Hesperia onopordi

Asas casúanho mais claro do quê na alaens e as pinúas
mais distintas. Na face inferior as asas são castauho-am&ro-
lado e não existe a sórie de pintas submarginais das asas
posteriores.

' Localid,afl,er S. Fiel (C. Muwons, 1B). :

103

. j Hesperia matvae L.

Asas casüanho-escuro, as anteriores com trôs pintas pe-
quenas próximo ao ápice e encostadas à margem cóstal, duas
pintas na aélula discoidal, uma série do quatro atrf,,vessando
a asa diagonalmente ontre as norvuras 2 e 7, :uma pinta entre
a,s nervur&s L e 2, e três ou quatro pintas submarginais prin-
cipiando no ângulo posterior, tôdas estas pintas brancas (nos
eremplares portugueses da minha oolecção, as pintas submar-
ginais, ou são muito indisüintas ou ausentes); as posteriores
com uma série de pintas pequ€nas submarginais e três pinüas
no meio da asa encostadas á uialgem costal, duas das quiais
sã,o às vezes suprimidas, tôdas brancas, franja casüanho e
branco.

Pela face inferior as asas anteriores são castanho-cla.ro e
apresenüan as mesmas pintas da face suporior, .as nervuras
são brancas q nítidas I as posteriores castanho-amarelado corlr,
três pintas prórimo à base, uma série de pintas atravessandg
o meio da asa sendo mais pequenas próximo à margem intg-
1ior, e uma sórie de pintas submargúais, tôdas brãncas; as
duas pintas ontre as nervuras 4 e õ são alongadas e unem-qg
à margem.

A lagarta alimenta-se d.e Rubus e Fragaria.

Localid,ade: Arredores do Pôrüo, Gorês, podras Salgadas
(J. T. W.). Março.Maio.

9l
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Genus ÂDOPAEÀ Brr,s.

104

Adopaea lineola O.

Asas oasüanho-amarelado, margem exterior casüanho-es-
curo; as auüeriores do ó com uma linha fina preüa que começe
no centro da asa e segue na direcção da margem interior pró-
xino à base l a. I com uma linha preüa fina e curta trans-
versal na extremidade da cólula discoidal.

Pela face inferior as asas anteriores sã,o castanho-amare-
lado; as posteriores mais esbranquiçadas, e a face inferior
da extremidade das antonas é preta.

A lagarta alimenta-se de várias espécies de Gramineas.

Locali.d.ad,e: Boja (U. C.); S. Fiel (C. Moxoes, 4). Pam-
pilhosa J. T. W. Junho.

Fig. 105 i

Adopaea acteon Botr.

Asas castanho-amarelado, margem exterior preta, as ante-
riores com uma pinta cìiscoidal amarela, uma série semicir.
cular de pintas da mesma côr enüre esta e a margem exüeriorl
o ó com um traço angular preto laigo no centro da asal as
posteriores mais escuras próximo à margem cosüal.

Pela face inferior as asas são nais anarelas do quo na
face superior.

A lagarta alimonta-se de várias espécies d.e Gramineas.

Locali.dade: Comum por tôda a parte. Junho-setembro.
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WW
Fis. 106 t

' Adopaea thaumas Hurw,

Asas muito semelhante s iL lineolfl mas & linha preta nas
anteriores do ó é mais larga.

Pela face inferior &s asas anteriores são castanho.am&re-
lado, cinzento no ápice e margem interior; as posteriores
cinzento na metade costal da asa e castanho-am'arelado na
metade inferior; distingue-se fàcilmente da lineola pela face
inferior da extremidade das antenas que é sasbanho-amare-
lado em vez de preto.

A lagarta alimenta-se de várias ospdcies de Grumineas,

Localidnde: Coimbra (U. C.); Arredores de Setúbal (vmrr,-
LEDENT, õ); S. Fiel, Cadrioeira (C. MuNons, 4, LO) I Gouveia,
Leiria (J. T. W.). Abril e Maio.

Gonus AUGfÀDES Hox.

MYW ffiW'
W

Fig.107

Augiades sylyanus Esp.

Asas do ó casüanho.amarolado, uma faixa larga castanho-
-esouro extorior, no centro da asa uma mancha preta larga
no meio o estreitanrlo-,so para as pontas; as posterior"r *ui,
escuras sôbro as margens; as asas da g são oasüanho-escuro,
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as anteriores com um\ancha discoidal, três manchas pe-

quenas próximo à margem\ostal entre a mancha cliscoidal e o

ipi"o, e uma série de m?Êcles;ptravossando a asa, tôdas ama-

"Ëtu, 
i as posteriores oom'qú'4ü{g niutal submarginais amarelas.

Pela face inferior 69' .qsás lirperiores são amareÌo, escure'

cendo até chegar ao ápice que é esverdeaclo, uma mancha

preta na margem interior' proxiino à base I as posterioros

ãasüanho-esverãeado, uma mancha grande amarela no ângulo

anal e quatro pintas sübmiirgiriais da mirsma côr'

A laglrl? llilentatse. de .várias es.qécies do Grarníneat'

í. '':i

Localid,ad,ez Bebordões, MarãQ, Vizela (U' gJ; S' Fiel (O'

Mpxpns, 4); Lzagã,es (T. G.); Arredore.s do Pôr!o, ee10.l'({'

T.Íf.).. $aio-Julho.

Gonus DBYNNIS' $cnalxq.

Fig. 108

Érynniô commi l,t*.

Asas castanho'eseu.ro; o deqenho das'piutas é muito seme'

lhante ao da sglaanus, pas asr" pinüas - sã'o mais peguenas e

mais níüidas e, atravessan{o C úancha prota no centro das

asas do 8, há uma linhà'interr'òmpida branca'

Na face inferior das asas superiores há quatro pintas

branoas I as posteriores sáo 'esvèr'leadas com pint'as bran-

c&s.

A lagarta aliqenta-se de vóti'as'espécies de Legumi'

nogqs.
i

, ''Localid,ade: Loasã, (U. C.)1 Serra da Estrôla (Mlrrozo

SrNtos,2);S.Fiel,Gerês(C.Mor'ror':s,4,t6)lArredoresdo
Pôrto, Gorôs (J. T. W.). Maio-Julho



i

I*piilóptaros ile Portugal, por ,f. T. Wofrisol

Âo terminar esta primeira parte do mcu trabalho sôbre 06 Irpiüplio.
Mgal qucro deirar expresBo o meu muito agratlecimento ao 

-Err"
Brúl Gongalves, meu bom amigo, pela amabilidadì com que reviu o meu

poúuguês de possíveis faltas motivaalas às vezes, pelos meur poucos
abentos cla construgilo gramatical portuguesa.
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